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PORTARIA Nº 70, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

Nº 240, sexta-feira, 14 de dezembro de 2018

PORTARIA Nº 535, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018

Estabelece critérios para alocação de cotas para
importação, determinadas pela Resolução CAMEX nº
91, de 7 de dezembro de 2018.

Autoriza a transferência de recursos ao Município
de Umuarama/PR, para execução de ações de
Defesa Civil.

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, incisos
I e XXIII, do Anexo I do Decreto nº 9.260, de 29 de dezembro de 2017, e tendo em
consideração a Resolução CAMEX nº 91, de 7 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º O inciso XCIII do art. 1º do Anexo III da Portaria SECEX nº 23, de 14 de
julho de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"XCIII - Resolução CAMEX nº 91, de 7 de dezembro de 2018, publicada no
D.O.U. de 10 de dezembro de 2018:

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV da Constituição Federal, e o art.
45, inciso VIII, da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, e tendo em vista o
disposto na Lei n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010, Lei n. 12.608, de 10 de abril
de 2012 e no Decreto n. 7.257, de 4 de agosto de 2010, resolve:
Art. 1º Autorizar o repasse de recursos ao Município de Umuarama/PR, no
valor de R$ 310.555,47 (trezentos e dez mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e
quarenta e sete centavos), para a execução de ações de recuperação, descritas no
Plano de Trabalho integrante do processo n. 59053.001543/2018-17.
Art. 2º Os recursos necessários para a execução do objeto, a título de
Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente, correrão à conta da dotação
orçamentária, consignada no Orçamento Geral da União, para o Ministério da
Integração Nacional, Nota de Empenho n. 2018NE000382, Programa de Trabalho:
06.182.2040.22BO.0001; Natureza de Despesa: 4.4.40.42; Fonte: 0100; UG: 530012.
Art. 3º O Plano de Trabalho foi analisado e aprovado pela área técnica
competente, com cronograma de desembolso previsto para liberação dos recursos em
parcela única nos termos do art. 14 da Portaria 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 4º A liberação dos recursos da União somente será efetuada após
atendimento, pelo ente federado, do disposto no § 2º do art. 13 da Portaria MI n.
624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 5º Considerando a natureza e o volume de ações a serem
implementadas, o prazo de execução das obras e serviços é de 365 dias, a partir da
publicação desta portaria no Diário Oficial da União - D.O.U.
Art. 6º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos transferidos está
vinculada, exclusivamente, à execução das ações especificadas no art. 1° desta Portaria
e no Plano de Trabalho aprovado, devendo obedecer ao disposto no Decreto n. 7.983,
de 8 de abril de 2013.
Art. 7º O proponente deverá apresentar prestação de contas final no prazo
de 30 dias contados do término da vigência ou do último pagamento efetuado, quando
este ocorrer em data anterior ao encerramento da vigência, nos termos do art. 21 da
Portaria MI n. 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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CÓDIGO
NCM
5402.47.10 Crus

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA
DO II
2%

QUANTIDADE

VIGÊNCIA

2.200
toneladas

02/01/2019 a
01/01/2020

Ex 001- Filamento elástico
bicomponente de poliésteres,
não texturizado, denominado
"Elastomultiéster"

.....................................................................................
b) quando de pedido de LI, o importador deverá fazer constar, no campo "Especificação"
da ficha "Mercadoria", a descrição do Ex 001 constante da tabela acima, seguida da
descrição detalhada da mercadoria a ser importada;
.........................................................................." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no dia 02 de janeiro de 2019
ABRÃO MIGUEL ÁRABE NETO
PORTARIA Nº 71, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018
Estabelece critérios para alocação de cotas para
importação, determinadas pela Resolução CAMEX nº
91, de 7 de dezembro de 2018.
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, incisos
I e XXIII, do Anexo I do Decreto nº 9.260, de 29 de dezembro de 2017, e tendo em
consideração a Resolução CAMEX nº 91, de 7 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º O inciso XLII do art. 1º do Anexo III da Portaria SECEX nº 23, de 14 de
julho de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"XLII - Resolução CAMEX nº 91, de 7 de dezembro de 2018, publicada no D.O.U.
de 10 de dezembro de 2018:
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CÓDIGO
NCM
7607.11.90 Outras

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA
DO II
2%

QUANTIDADE

VIGÊNCIA

2.137
toneladas

01/02/2019 a
31/01/2020

ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE
PORTARIA Nº 536, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018
Altera o artigo 1º da Portaria n. 120, de 20 de
março de 2018, que autorizou a transferência de
recursos ao município de Marapanim - PA, para
ações de Defesa Civil.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010, na Lei n. 12.608, de 10 de
abril de 2012 e no Decreto n. 7.257, de 4 de agosto de 2010, resolve:
Art. 1º O art. 1º da Portaria n. 120, de 20 de março de 2018, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Autorizar o repasse de recursos ao município de Marapanim/PA, no
valor de R$ 454.493,76 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa
e três reais e setenta e seis centavos), para a execução de ações de recuperação,
descritas no Plano de Trabalho integrante do processo n. 59053.000783/2017-13."
Art. 2º Ficam ratificados os demais dispositivos da Portaria, acima referida,
que não foram alterados por esta.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Ex 001 - Folhas e tiras,
folheadas ou chapeadas em
uma ou em ambas as faces,
obtidas por laminação de
folhas de diferentes ligas de
alumínio

.....................................................................................
b) quando de pedido de LI, o importador deverá fazer constar, no campo "Especificação"
da ficha "Mercadoria", a descrição do Ex 001 constante da tabela acima, seguida da
descrição detalhada da mercadoria a ser importada, na qual deverão constar as seguintes
informações:
i) o número de camadas de diferentes ligas de alumínio utilizadas na laminação e a
especificação técnica de cada uma delas;
ii) o processo de adesão metalúrgica das diversas camadas de chapas ou folhas de
diferentes ligas;
iii) a destinação e/ou utilização específica do produto;
iv) o principal processo produtivo em que o material é utilizado; e
v) se o produto possui ou não "clad", e, em caso afirmativo, qual sua função no
processo.
.........................................................................." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de fevereiro de 2019

ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE
PORTARIA Nº 538, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018
Autoriza a transferência de recursos ao Município
de Xaxim/SC, para execução de ações de Defesa
Civil.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV da Constituição Federal, e o art.
45, inciso VIII, da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, e tendo em vista o
disposto na Lei n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010, Lei n. 12.608, de 10 de abril
de 2012 e no Decreto n. 7.257, de 4 de agosto de 2010, resolve:
Art. 1º Autorizar o repasse de recursos ao Município de Xaxim/SC, no valor
de R$ 374.800,00 (trezentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais), para a
execução de ações de recuperação, descritas no Plano de Trabalho integrante do
processo n. 59053.002323/2018-01.
Art. 2º Os recursos necessários para a execução do objeto, a título de
Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente, correrão à conta da dotação
orçamentária, consignada no Orçamento Geral da União, para o Ministério da
Integração Nacional, Nota de Empenho n. 2018NE000462, Programa de Trabalho:
06.182.2040.22BO.0001; Natureza de Despesa: 4.4.40.42; Fonte: 0100; UG: 530012.
Art. 3º O Plano de Trabalho foi analisado e aprovado pela área técnica
competente, com cronograma de desembolso previsto para liberação dos recursos em
parcela única nos termos do art. 14 da Portaria 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 4º A liberação dos recursos da União somente será efetuada após
atendimento, pelo ente federado, do disposto no § 2º do art. 13 da Portaria MI n.
624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 5º Considerando a natureza e o volume de ações a serem
implementadas, o prazo de execução das obras e serviços é de 365 dias, a partir da
publicação desta portaria no Diário Oficial da União - D.O.U.
Art. 6º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos transferidos está
vinculada, exclusivamente, à execução das ações especificadas no art. 1° desta Portaria
e no Plano de Trabalho aprovado, devendo obedecer ao disposto no Decreto n. 7.983,
de 8 de abril de 2013.
Art. 7º O proponente deverá apresentar prestação de contas final no prazo
de 30 dias contados do término da vigência ou do último pagamento efetuado, quando
este ocorrer em data anterior ao encerramento da vigência, nos termos do art. 21 da
Portaria MI n. 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABRÃO MIGUEL ÁRABE NETO

Ministério da Integração Nacional
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 534, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018
Autoriza empenho e transferência de recursos ao
Município de Montenegro - RS, para ações de
Defesa Civil.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV da Constituição, e tendo em vista
o disposto na Lei n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010, Lei n. 12.608, de 10 de abril
de 2012 e no Decreto n. 7.257, de 4 de agosto de 2010, resolve:
Art. 1° Autorizar o empenho e o repasse de recursos ao Município de
Montenegro - RS, no valor de R$ 36.499,32 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa
e nove reais e trinta e dois centavos), para a execução de ações de Resposta,
conforme processo n. 59052.002726/2018-51.
Art. 2º Os recursos financeiros serão empenhados a título de Transferência
Obrigatória, conforme legislação vigente, observando a classificação orçamentária: PT:
06.182.2040.22BO.0001; Natureza de Despesa: 3.3.40.41; Fonte: 0100; UG: 530012.
Art. 3° Considerando a natureza e o volume de ações a serem
implementadas, o prazo de execução das obras e serviços é de 180 dias, a partir da
publicação desta portaria no Diário Oficial da União - D.O.U.
Art. 4º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos transferidos está
vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1° desta
Portaria.
Art. 5º O proponente deverá apresentar prestação de contas final no prazo
de 30 dias a partir do término da vigência, nos termos do art. 14 do Decreto n. 7.257,
de 4 de agosto de 2010.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018121400042
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