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Nº 142, segunda-feira, 28 de julho de 2014
8486.40.00

Ex 002 - Máquinas modulares para personalização de dados variáveis em tarja magnética,
alto relevo ou termografia e gravação de dados variáveis no chip de cartões bancários,
podendo ser por contato ou sem contato a gravação das informações do chip, com opção
de composição de até 28 módulos de personalização, onde cada um tem uma função
específica: controladora do sistema (Controller), entrada de cartões (Input hopper), gravação de tarja magnética (Magnetic stripe), limpeza de cartões (Cleaning), gravação
elétrica do chip ou contactless (Smart card), gravação termográfica (ultragrafix Back e
front), impressão de fotos (color print), aplicação de película de proteção (overlay),
gravação em alto relevo na frente (embosser), gravação tipográfica no verso (infillerocr),
entintamento de alto relevo frontal (topper), aplicação de etiquetas de desbloqueio (ultralabel), saída de cartões (output stacker), fixação da fita dupla face do cartão (sticker),
fixação do cartão no formulário (card aff i x e r ) , armazenamento de
formulários impressos (form buffer), impressão de berço (printer), dispositivo de dobra
do formulário (form stacker), esteira de transporte de formulário (hc stacker), com
capacidade de personalização de 1.800cartões/h.

Art. 14 Os Ex-tarifários no 002 da NCM 8481.40.00, no 031 da NCM 8462.99.20, no 049 da
NCM 8477.20.90, no 023 da NCM 8408.10.90, no 010 da NCM 8408.90.90, no 077 da NCM 8464.90.19,
no 036 da NCM 8436.80.00, no 003 da 8430.41.90, constantes da Resolução CAMEX no 44, de 20 de
junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 23 de junho de 2014, passam a vigorar com as
seguintes redações:
8481.40.00

8462.99.20

8477.20.90

8408.10.90

8408.90.90

8464.90.19

8436.80.00

8430.41.90

Ex 002 - Válvulas de segurança de sub-superfícies, de pistão, para utilização em poços
de petróleo e gás, destinadas ao fechamento de emergência do tipo "fail-safe" (contra
falhas) visando deter o fluxo do fluído do poço, através de fechamento de emergência
usando pressão hidráulica e pressão de trabalho igual ou superior a 5.000psi
Ex 031 - Combinações de máquinas para a extrusão a frio de semieixos de veículos
automotores compostas de: sistema para desengraxar, lavar, secar e lubrificar, com capacidade produtiva máxima igual ou superior a 120peças/h; prensa de extrusão, horizontal, servoacionada com força de prensagem de até 200t, com capacidade produtiva
máxima igual ou superior a 120peças/h, com ferramental; sistema para resfriar, checar por
ultrassom, cortar , desempenar e revenir, com capacidade produtiva máxima igual ou
superior a 120peças/h; sistema de transportadores automáticos de peças; painéis elétricos e sistema de segurança de operação
Ex 049 - Combinações de máquinas para fabricação de tubos termoplásticos com 7
camadas, com cabeçote especial revestido com resinas altamente resistentes, sendo 2
camadas de PVDC, através de processo duplo balão, com largura máxima de 600mm,
espessura compreendida entre 30 e 120 micrômetros, com capacidade de transformação
de 70kg/hora, compostas de: 7 extrusoras de cilindros e roscas helicoidais aquecidas
externamente por conjuntos de resistência elétrica; 7 conjuntos de alimentação
automática de resina a vácuo, com silos dotados de sistema de controle de nível de
materiais; 1 sistema de resfriamento através de choque térmico por água fria e quente com
6 unidades de sopradores anelares construídos em alumínio; 1 sistema de biorientação de
filme "on line" de alta velocidade, com 2 conjuntos cilindros - prensa tracionados por
sistema motor-redutor e acionamento pneumático para abertura e fechamento; 1 sistema
de uniformização de espessura, termo estabilização e controle de
largura, sendo um conjunto cilindro - prensa móvel, longitudinalmente tracionado por sistema moto-redutor e com acionamento pneumático para abertura e fechamento; 1 enroladeira
para tubo termoplástico multicamada com largura achatada em núcleos de papelão, com
sistema de controle de tensão e medição de metros e mecanismo para extração de rolos; 1
enroladeira com sistema de controle de tensão e medição para conserto (emendas, melhorar
o enrolado do tubo termoplástico multicamada com largura
achatada em tubo de papelão), devido interrupção do processo e 1 sistema computadorizado de comando central.
Ex 023 - Motores diesel para aplicação em veleiros ou embarcações de pequeno
porte, acoplados ou não a reversor, 4 tempos, refrigerados à água, 3 cilindros verticais,
6 válvulas, alimentação por injeção indireta, com diâmetro de pistão de 76mm e curso
de pistão de 82mm, com potência máxima medida no virabrequim de 21,3 kW a
3.600rpm, e de cilindrada de 1,115 litros.
Ex 010 - Motores diesel estacionários, 4 tempos, refrigerados à água, 2 cilindros
verticais, 4 válvulas, injeção indireta, com diâmetro de pistão de 70mm e curso do
pistão de 74mm, potência nominal de 10,2kW à rotação de 3.600rpm e cilindrada de
0,570L.
Ex 077 - Máquinas automáticas para corte retilíneo e curvilíneo, a frio, de chapas de vidro
com dimensões máximas compreendidas entre 3.810 x 2.750mm e 6.100 x 3.300mm,
espessura compreendida entre 2 e 25mm, velocidade máxima de corte de 200m/min,
aceleração de 6m/seg2, precisão de corte de +/-0,15mm, com ou sem unidade de remoção
de camada metálica dos vidros baixo emissivos (low-e) acoplada no cabeçote, com ou
sem etiquetadora automática, controladas por comando numérico
computadorizado (CNC).
Ex 036 - Picadores para toras e resíduos florestais (picador de biomassa), móveis,
motores com potências de 440 a 1.050HP, rebocáveis, utilizados para a produção de
cavacos destinados à fabricação de cavacos e microcavacos, para queima em caldeiras
ou produção de palletes, dotados de alimentação automática, peneira classificadora
para repicagem, transportador de descarga forçada pneumaticamente, com capacidade
máxima de produção de 60 a 120t/h e sistema de controle computadorizado de monitoramento e
diagnóstico de falhas e manutenção com transmissão on-line, equipamentos móveis
com pneus ou esteiras, para movimentação própria.
Ex 003 - Equipamentos para perfuração de rochas e instalação de cabos de aço,
autopropelidos, sobre rodas, equipados com dois braços independentes, sendo um braço
para perfuração, dotado de perfuratriz para furos de diâmetro compreendido entre 48
e 89mm, e outro braço para a instalação do cabo de aço, com chassi articulado e
sistema automático de perfuração e instalação.

Art. 15 Revogar o Ex-tarifário abaixo relacionado, constante da Resolução CAMEX
22 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 23 de maio de 2014:
8443.39.10

no

37, de

Ex 151 - Máquinas impressoras digitais por jato de tinta "inkjet" com utilização de 4
tamanhos variáveis de gotas de tinta com qualidade superior devido ao menor tamanho
de gota de 3 picolitros, com cura UV, para impressão de rótulos em substratos autoadesivos de espessura de 0,09 a 0,35mm, largura máxima do rolo de 350mm e
diâmetro máximo 750mm, velocidade máxima de impressão de 50m/min, resolução de
impressão até 600 x 600DPI, impressão em 4 cores (CMYK) com branco opcional,
sistema rolo a rolo, ou rolo com laminador, destacador "die-cutting", rebobinador.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MAURO BORGES LEMOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014072800023
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RESOLUÇÃO N o- 59, DE 24 DE JULHO DE 2014
Altera para 2% (dois cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidente
sobre os Bens de Informática e Telecomunicação, na condição de Ex-tarifários.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3o do art. 5o do Decreto no 4.732, de 10 de junho
de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2o do mesmo diploma legal,
Considerando as Decisões nos 33/03, 39/05, 13/06, 27/06, 61/07, 58/08, 56/10 e 57/10 do
Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL - CMC e a Resolução CAMEX no 17, de 3 de abril de
2012, resolve, ad referendum do Conselho:
Art. 1o Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2015, as alíquotas ad valorem
do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Informática e Telecomunicação, na
condição de Ex-tarifários:
NCM
8517.62.51

8517.62.51

8525.60.90

8525.60.90

8530.10.10

8541.30.29

8543.70.99

DESCRIÇÃO
Ex 003 - Terminais de teleproteção utilizados para transmissão de sinais de comando em
esquemas de bloqueio, comando de acionamento direto e permissivo, com ou sem fonte
de alimentação redundante, para transmissão de 2 ou 4 comandos simultâneos e independentes via canal de voz analógico ou de 2 a 8 comandos simultâneos e independentes nas opções via fibra óptica ou canais de dados digitais, tipo 64Kbps
(V.11/X.24 ou G-703.1) ou tipo nx 64Kbps (C37.94) ou tipo G.703.6 (E1/T1) com ou
sem redundância de interface de comunicação digital por meio da interface óptica, com
ou sem interface de sincronismo externo IRIG-B, com ou sem interface ethernet para
supervisão via SNMP
Ex 004 - Transceptores de ondas portadoras para linhas de alta tensão para transmissão
de dados, voz e teleproteção integrada por meio de modulação analógica e/ou digital na
faixa de frequência de 20 a 700kHz, canais analógicos com largura de banda de 2,5 e
4kHz por canal e canais digitais com largura de banda de 4 a 16kHz, podendo ser
configurado em um único modo (analógico ou digital) ou em modo misto (analógico e
digital), potência de 1 a 40W com módulo amplificador básico com ou sem módulo
extensor de amplificação para potências de 2 a 80W; cada equipamento pode conter um
ou mais módulos de teleproteção integrada com possibilidade, por módulo, de envio de
4 a 6 comandos em modo analógico; de 2 a 8 comandos via comunicação digital com
ou sem redundância nas opções: via fibra óptica ou interfaces elétricas V11 ou G 703.1
ou G 703.6
Ex 001 - Sistemas de vídeo inspeção com inspeção 100%, dotados de sistema de alerta
para inspeção de impressão, formados por uma câmara montada em um carro de deslizamento transversal e uma câmara linear fixa com largura de visão 100% e sistema
computadorizado, utilizada em impressoras flexográficas
Ex 002 - Sistemas de vídeo inspeção de impressão, com controle de registro, pressão e
detecção de defeitos, formados por uma câmara montada em um carro deslizante transversal, para largura de filme de 800 a 1.600mm e computador com software específico,
de uso exclusivo em impressoras flexográficas.
Ex 015 - Contadores de eixos para controle de vias ferroviárias, formados por gavetas
(racks) com cartões microprocessadores, sensores de rodas, dispositivos para interconexão, proteção e montagem, podendo conter ou não gabinetes para montagem das
gavetas.
Ex 006 - Módulos formados por válvulas tiristorizadas, montadas, disparadas por sinal
elétrico e refrigeradas a água deionizada, suportando corrente trifásica igual ou superior
a 2.500A e tensão inversa de 7,5kV, utilizados para o chaveamento da carga capacitiva
(TSC) e controle da carga indutiva (TCR), ambos em corrente alternada, em instalações
de compensação estática de reativos (CER) nos subsistemas de distribuição em redes de
transmissão de energia elétrica.
Ex 105 - Conversores em bloco de baixo ruído com alimentador Horn (LNBF- LowNoise Block Downconverter Feedhorn) monoponto ou multiponto.

Art. 2o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MAURO BORGES LEMOS

SECRETARIA DE PORTOS
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
RESOLUÇÃO N o- 3.555, DE 25 DE JULHO DE 2014
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS-ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV, do art. 54, do Regimento
Interno, à vista dos elementos constantes do processo n° 50311.001332/2013-07, considerando o que foi deliberado pela Diretoria Colegiada em sua 361ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de abril de 2014, resolve:
Art. 1º Aplicar a penalidade de multa pecuniária à empresa Sulnorte Serviços Marítimos Ltda.,
CNPJ nº 14.589.261/0001-01, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 78-A, inciso
II, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, considerando o inciso II, do art. 47, da Resolução nº 3.259ANTAQ, de 30 de janeiro de 2014, e nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 55, da citada Resolução,
por infringir o estatuído no inciso IV, do art. 21, da Norma aprovada pela Resolução nº 2.510/2012ANTAQ.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
FERNANDO JOSÉ DE PÁDUA COSTA FONSECA
o-

RESOLUÇÃO N 3.556, DE 24 DE JULHO DE 2014
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS-ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV, do art. 54, do
Regimento Interno, à vista dos elementos constantes do processo n° 50300.000325/2008-41, considerando o que foi deliberado pela Diretoria Colegiada em sua 366ª Reunião Ordinária, realizada em 3
de julho de 2014, resolve:
Art. 1º Aplicar a penalidade de multa pecuniária à Superintendência do Porto de Rio Grande SUPRG, CNPJ nº 01.039.203/0001-54, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), na
forma do art. 78-A, inciso II, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, considerando o inciso II, do art.
47, da Resolução nº 3.259-ANTAQ, de 30 de janeiro de 2014, e nos termos dos parágrafos 1º e 2º do
art. 55, da citada Resolução, pelo descumprimento dos itens "a", "b", "c", "e", "f", "i", "o", "q", "r", "s",
"t", "u" e "v" do Termo de Ajuste de Conduta - TAC nº 011/2010-SPO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
FERNANDO JOSÉ DE PÁDUA COSTA FONSECA
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

