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Nº 171, segunda-feira, 3 de setembro de 2012
PORTARIA N o- 910, DE 30 DE AGOSTO DE 2012
A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos constantes no Parecer Técnico nº 1199/2012/CGCEB/DRSP/SNAS/ MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.042890/2009-11, resolve:
Art. 1º Admitir o recurso interposto, nos autos do processo
nº 71000.042890/2009-11.
Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
nº 132, de 24/04/2012, que indeferiu o pedido de renovação da certificação de entidade beneficente de assistência social.
Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade beneficente de assistência social da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Atalaia, CNPJ: 78.189.479/0001-43, com
sede em Atalaia/PR, pelo período de 21/12/2009 a 20/12/2012, nos
termos do parágrafo 3º, art. 3º do Decreto nº 2.536 de 07 de abril de
1998.
Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado com antecedência mínima de 6 (seis) meses do termo final de sua validade, em
conformidade com a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 132, de 24/04/2012.
DENISE RATMANN ARRUDA COLIN
RETIFICAÇÃO
Na publicação das Portarias datadas de 30/8/2012, no DOU
de 31/8/2012, Seção 1, págs. 75 e 76, referente à numeração: 780,
781, 782, 783, 784,785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794,
795, 796, 797, 798 e 799, alterar, respectivamente, para: 832, 833,
834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847,
848, 849, 850 e 851.
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
.

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 210, DE 31 DE AGOSTO DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no exercício de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso V do art. 1º do Anexo
I do Decreto nº 7.096, de 4 de fevereiro de 2010, o Decreto nº 7.708,
de 02 de abril de 2012, e conforme previsto no inciso IX, art. 16 A,
da Resolução CMN nº 4.051, de 26 de janeiro de 2012, resolve:
Art. 1º Os serviços passíveis de concessão de Adiantamento
sobre Contrato de Câmbio (ACC) e Adiantamento sobre Cambiais
Entregues (ACE), relativamente às exportações de serviços, são os
classificados no Anexo a esta Portaria, que tem por base a Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações
que Produzam Variações no Patrimônio (NBS), instituída pelo Decreto nº 7.708, de 02 de abril de 2012.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 26, de 3 de fevereiro de
2012.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO DAMATA PIMENTEL
ANEXO
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Serviços
Serviços de construção de edificações residenciais
Serviços de construção de edificações não residenciais
Serviços de construção de autoestradas (exceto autoestradas elevadas), ruas, estradas, estradas férreas e pistas
de pouso e decolagem em aeroportos e infraestrutura
aeroportuária
Serviços de construção de pontes, autoestradas elevadas
e túneis
Serviços de construção de portos e sua infraestrutura
Serviços de construção de barragens, adutoras, sistemas
de irrigação e de outros sistemas de captação, adução,
contenção e armazenamento de água
Serviços de construção de dutos e linhas de comunicação, de longo curso, e linhas de transmissão de alta
tensão
Serviços de construção de dutos e linhas locais de transmissão, de baixa e média tensão, e de comunicação e
outros serviços de construção relacionados
Serviços de construção de usinas de geração de energia
e subestações de força
Serviços de construção de minas e suas unidades industriais, exceto usinas de geração de energia e subestações de força
Serviços de construção de instalações para recreação e
atividades desportivas ao ar livre
Serviços de demolição
Serviços de preparação de terrenos e construção de canteiros de obras
Serviços de escavação e remoção de terra
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Serviços de perfuração de poços de água e de instalação
de sistemas sépticos
Serviços de montagem e edificação de construções préfabricadas
Serviços de fundação e estaqueamento
Serviços de construção de estruturas
Serviços de construção de telhados e coberturas e serviços de impermeabilização
Serviços de concretagem
Serviços de estruturas de aço estrutural
Serviços de alvenaria
Serviços de andaimes
Serviços de instalação elétrica
Serviços de tubulação para fornecimento e escoamento
de águas
Serviços de instalação de aquecimento, ventilação e ar
condicionado
Serviços de instalação de gás
Serviços de isolamento
Serviços de instalação de elevadores, esteiras e escadas
rolantes
Serviços de vidraçaria
Serviços de gesso
Serviços de pintura
Serviços de assentamento de revestimento cerâmico em
paredes e pisos
Outros serviços de cobertura de pisos e paredes e papel
de parede
Serviços de carpintaria
Serviços de instalação de cercas e grades
Licenciamento de direitos de autor e direitos conexos
Cessão temporária de direitos de autor e direitos conexos
Licenciamento de direitos sobre a propriedade industrial
Licenciamento de direitos sobre topografias de circuitos
integrados
Contratos de transferência de tecnologia
Serviços de pesquisa e desenvolvimento
Serviços jurídicos
Serviços de auditoria, contabilidade e escrituração mercantil
Serviços de consultoria tributária
Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações
públicas e de comunicação social
Serviços de arquitetura, planejamento urbano e paisagismo
Serviços de engenharia
Serviços geológicos, geofísicos e outros de prospecção
Serviços topográficos e cartográficos
Serviços de análise e de exames técnicos sobre pureza e
composição
Serviços de análise e de exames técnicos de propriedades físicas
Serviços de análise e de exames técnicos de sistemas
elétricos e mecânicos
Serviços de inspeção técnica de veículos de transporte
rodoviários
Serviços de propaganda
Pesquisas de mercado e serviços de pesquisa de opinião
pública
Serviços fotográficos, videográficos e de processamento
de fotografias
Serviços especializados de projetos - design
Serviços de consultoria técnica e científica não classificados em outra posição
Compilação e coletânea de fatos e informações originais
Serviços de tradução e de intérpretes
Serviços de tecnologia da informação
Serviços de recrutamento e seleção de pessoal
Serviços de investigação
Serviços de consultoria em segurança
Serviços de sistemas de segurança
Serviços de guarda e escolta armada
Serviços de planejamento de viagens e de operador de
turismo; outros serviços relacionados
Serviços de telemarketing, incluindo serviços de atendimento ao cliente
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Serviços de mala direta e elaboração de listas de endereços
Serviços de preparação de documentos e outros serviços
especializados de apoio a escritórios
Serviços de assistência e organização de convenções
Serviços de assistência e organização de feiras de negócios
Serviços de exploração de centros de convenções, escritórios virtuais, estandes de qualquer natureza, auditórios e os demais assemelhados para realização de
eventos ou negócios de qualquer natureza
Serviços de agências de modelos
Serviços de apoio à mineração
Serviços de apoio à transmissão e distribuição de eletricidade, gás e água
Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, maquinário e equipamentos
Serviços de reparação de outros bens de consumo
Serviços de instalação, exceto os de construção
Serviços editoriais
Serviços ambientais
Serviços de remediação
Serviços de apoio à produção audiovisual e relacionados
Serviços de apresentação e promoção de atuações artísticas e outros serviços de entretenimento ao vivo
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Serviços de atuação artística e outros serviços artísticos
Cessão de direitos de autor e direitos conexos
Cessão de direitos sobre a propriedade industrial
Cessão de direitos sobre topografias de circuitos integrados

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
PORTARIA N o- 30, DE 29 DE AGOSTO DE 2012
A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso de suas atribuições previstas no art. 3º da
Resolução CAMEX no 80, de 9 de novembro de 2010, regulamentada
pela Portaria SECEX nº. 39, de 11 de novembro de 2011, e tendo em
vista a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011 e o disposto no
Acordo sobre Regras de Origem da Organização Mundial de Comércio - OMC, promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, decide:
Art.1º. Encerrar o procedimento especial de verificação de
origem não preferencial com a desqualificação da origem Malásia
para o produto "outros calçados com sola exterior e parte superior de
borracha ou plástico classificado nos subitens 6402.91.90 e
6402.99.90 da NCM", informado como produzido e exportado pela
empresa Innovation Footwear Manufacturer.
Art. 2º. Indeferir as licenças de importação solicitadas pelos
importadores brasileiros referentes ao produto e produtor mencionados no art. 1º, quando a origem alegada for Malásia.
Art. 3º Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão,
conforme
anexo
disponível
no
endereço
eletrônico:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=3416.
TATIANA LACERDA PRAZERES
CIRCULAR N o- 42, DE 30 DE AGOSTO DE 2012
A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, nos termos do Acordo sobre a Implementação do
Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994,
aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994,
e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, de
acordo com o disposto no art. 3o do Decreto no 1.602, de 23 de agosto
de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo MDIC/SECEX
52272.000320/2012-13 e do Parecer no 28, de 21 de agosto de 2012,
elaborado pelo Departamento de Defesa Comercial - DECOM desta
Secretaria, e por terem sido apresentados elementos suficientes que
indicam a prática de dumping nas exportações da República Popular
da China, da República da Índia e da República Socialista do Vietnã
para o Brasil do produto objeto desta circular, e a ocorrência de dano
à indústria doméstica resultante de tal prática, decide:
1. Iniciar investigação para averiguar a existência de dumping nas exportações da República Popular da China, da República da
Índia e da República Socialista do Vietnã para o Brasil de pneus
novos de borracha para bicicleta, comumente classificadas nos itens
4011.50.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM/SH, de
dano à indústria doméstica e de relação causal entre estes.
1.1. Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão de
abertura da investigação, constantes do anexo à presente circular.
1.2. A data do início da investigação será a da publicação
desta Circular no Diário Oficial da União - D.O.U.
1.3. Tendo em vista que, para fins de procedimentos de
defesa comercial, a China e o Vietnã não são considerados países de
economia predominantemente de mercado, utilizou-se a República da
Índia, conforme previsto no art. 7o do Decreto no 1.602, de 1995.
Conforme o § 3o do mesmo artigo, dentro do prazo de 40 (quarenta)
dias para resposta ao questionário, a contar da data de sua expedição,
as partes poderão se manifestar a respeito e, caso não concordem com
a metodologia utilizada, deverão apresentar nova metodologia, explicitando razões, justificativas e fundamentações indicando, se for o
caso, outro país de economia de mercado a ser utilizado como país
substituto.
2. A análise dos elementos de prova de dumping considerou
o período de abril de 2011 a março de 2012. Já a análise dos elementos de prova de dano considerou o período de abril de 2007 a
março de 2012.
3. De acordo com o disposto no § 2o do art. 21 do Decreto
no 1.602, de 1995, deverá ser respeitado o prazo de vinte dias, contado a partir da data da publicação desta circular no D.O.U., para que
outras partes que se considerem interessadas no referido processo
solicitem sua habilitação, com a respectiva indicação de representantes legais.
4. Na forma do que dispõe o art. 27 do Decreto no 1.602, de
1995, à exceção dos governos dos países exportadores, serão remetidos questionários às partes interessadas identificadas, que disporão de 40 (quarenta) dias para restituí-los, contados a partir da data
de sua expedição. Em virtude do grande número de produtores/exportadores chineses identificados nas estatísticas de importação do
Brasil, de acordo com o disposto da alínea "b" do § 1o do art. 13 do
Decreto no 1.602, de 1995, será selecionado, para o envio do questionário, o maior percentual razoavelmente investigável do volume de
exportações da China para o Brasil. As respostas aos questionários da
investigação, apresentadas no prazo original de 40 (quarenta) dias,
serão consideradas para fins de determinação preliminar com vistas à
decisão sobre a aplicação de direito provisório, conforme o disposto
no art. 34 do citado diploma legal.
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