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Nº 101, quinta-feira, 29 de maio de 2014
.

Ministério do Desenvolvimento Agrário
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA
PORTARIA Nº 277, DE 28 DE MAIO DE 2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, inciso VI, da Estrutura
Regimental deste Instituto, aprovada pelo Nº 6.812, de 3 de abril de
2009., combinado com o art. 122 inciso VII, do Regimento Interno da
Autarquia, aprovado pela Portaria/MDA/Nº 20, de 08 de abril de
2009, com observância das disposições da Lei nº 8.025, de 12 de abril
de 1990, regulamentada pelo Decreto no 99.266, de 28 de maio de
1990, combinado com o inciso II do artigo 16, do Decreto nº 980, de
11 de novembro de 1993, resolve:
Art. 1º Outorgar PERMISSÃO DE USO, em caráter provisório, do imóvel residencial funcional, de propriedade do INCRA,
situado a SQN 215 Bloco A, apartamento 609 - Brasília/DF, nos
termos do Inciso IV do Artigo 5º do Decreto 980, de 11 de novembro
de 1993, considerando o constante no PROCESSO/INCRA/BR/54000.000397/2014-72, ao servidor AFONSO TIAGO NUNES DE SOUSA, matrícula SIAPE nº 2113231, Assessor, código
DAS 102.4, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA.
Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CARLOS MARIO GUEDES DE GUEDES

§ 2º Este Regulamento não se aplica à operação, manutenção
e inspeção em serviço de caldeiras e vasos de pressão e aos seguintes
equipamentos:
I- cilindros transportáveis, extintores de incêndio, reservatórios portáteis de fluido comprimido e vasos destinados ao transporte
de produtos;
II- vasos de pressão destinados à ocupação humana;
III- câmara de combustão ou compressão que façam parte
integrante de máquinas rotativas ou alternativas, tais como bombas,
cilindros hidráulicos e pneumáticos, compressores, geradores, motores, turbinas e que não possam ser caracterizados como equipamentos independentes;
IV- dutos e tubulações para condução de fluido;
V- serpentinas internas para troca térmica;
VI- tanques e recipientes para armazenamento e estocagem
de fluidos não enquadrados em normas e Códigos de Construção
relativos a vasos de pressão;
VII- equipamentos fornecidos para usuários que possuam,
comprovadamente, normas técnicas próprias com requisitos complementares aos descritos neste RTQ, demonstrando que o usuário tem
implementado e mantém um sistema de aquisição de equipamentos
com avaliação da qualidade dos fornecedores em todas as fases de
construção e em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 165281 para cada equipamento adquirido;
VIII- caldeiras e vasos de pressão instalados em plantas
industriais;
IX- vasos de pressão já regulamentados por legislação vigente.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
OSCAR ACSELRAD

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

RETIFICAÇÃO

CIRCULAR Nº 25, DE 28 DE MAIO DE 2014

Na Portaria nº 28, de 26 de setembro de 2000, publicada no
DOU nº 192, de 4 de outubro de 2000 e BS nº 41, de 9 de outubro
de 2000, alterada pela Portaria publicada no DOU nº 90, de
13/05/2003, do Projeto de Assentamento Pedro Ramalho. Onde se lê:
..."criação de 72 (setenta e duas) unidades agrícolas familiares" leiase: "criação de 88 (oitenta e oito) unidades agrícolas familiares.

O SECRETÁRIO 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
52272.001463/2012-34, decide:
1. Prorrogar por até seis meses, a partir de 10 de junho de
2014, o prazo de encerramento da investigação, iniciada por meio da
Circular SECEX no 28, de 7 de junho de 2013, publicada no Diário
Oficial da União (DOU) de 10 de junho de 2013, para averiguar a
existência de dumping nas exportações para o Brasil de pneus novos
radiais para ônibus ou caminhão, aros 20", 22" e 22,5", originárias da
República da Coreia, Reino da Tailândia, República da África do Sul,
Federação Russa, Taipé Chinês e Japão, comumente classificadas no
item 4011.20.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM/SH, e
de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática.
2. Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PORTARIA Nº 248, DE 28 DE MAIO DE 2014
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, em
exercício, designado pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, por Portaria publicada no Diário Oficial da União de 17 de junho de 2011, e em atendimento ao artigo 20
do Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, no uso de suas
atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de
dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º 9.933,
de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura
Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n° 6.275/2007;
Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002,
que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e
critérios para a atividade de avaliação da conformidade;
Considerando o potencial risco e o aumento na incidência de
acidentes de consumo provocados por caldeiras e vasos de pressão;
Considerando a necessidade de zelar pela segurança dos consumidores visando à prevenção de acidentes, resolve baixar as seguintes disposições:
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico da Qualidade para
Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, disponibilizado no
sítio www.inmetro.gov.br ou no endereço abaixo:
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro
Divisão de Regulamentação Técnica e de Programas de Avaliação da Conformidade - Dipac
Rua da Estrela n.º 67 - 2º andar - Rio Comprido
CEP 20.251-900 - Rio de Janeiro - RJ
Art. 2º Cientificar que a Consulta Pública que deu publicidade à matéria, permitindo a elaboração final do regulamento ora
aprovado foi divulgada pela Portaria Inmetro n.º 532, de 25 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 26 de outubro
de 2012, seção 01, página 53.
Art. 3º Cientificar que a forma, reconhecida pelo Inmetro, de
demonstrar conformidade aos critérios estabelecidos neste Regulamento Técnico da Qualidade será definida por Portaria específica que
aprovará os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Caldeiras
e Vasos de Pressão de Produção Seriada.
§ 1º Este Regulamento se aplica às caldeiras e vasos de
pressão de produção seriada.

DANIEL MARTELETO GODINHO
CIRCULAR Nº 26, DE 28 DE MAIO DE 2014
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, em consonância com o disposto no 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, promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de
dezembro de 1994 e regulamentado pelo Decreto no 8.058, de 26 de
julho de 2013, torna público que:
1. Conforme o previsto no art. 1o da Resolução da Câmara
de Comércio Exterior - CAMEX no 14, de 4 de março de 2010,
publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 5 de março de
2010, o prazo de vigência do direito antidumping aplicado às importações brasileiras de calçados - ficando excluídos: (i) sandálias
praianas, confeccionadas em borracha e cujas tiras são fixadas ao
solado por espigões (comumente classificadas no item 6402.20.00 da
NCM); (ii) calçados destinados à pratica de esqui e surfe de neve
(comumente classificados nos itens 6402.12.00 e 6403.12.00 da
NCM); (iii) calçados de couro natural com a parte superior em tiras,
e que encobre o dedo maior, popularmente designados alpercatas
(comumente classificados no item 6403.20.00); (iv) calçados concebidos para a prática de uma atividade esportiva, munidos de ou
preparados para receber tachas, grampos, presilhas, travessas ou dispositivos, inclusive os calçados específicos e exclusivos para patinagem, luta, boxe e ciclismo; (v) calçados domésticos (pantufas);
(vi) calçados (sapatilhas) para dança; (vii) calçados descartáveis, com
solas aplicadas, concebidos para serem utilizados geralmente uma só
vez; (viii) calçados de proteção contra a descarga eletrostática (antiestáticos) para uso em instalações fabris; (ix) calçados para bebês
e/ou recém-nascidos, com 100% da parte superior de matérias têxteis;
e (x) calçados com 100% da parte superior e 100% da sola exterior de
matérias têxteis - comumente classificadas nas posições 6402 a 6405
da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da
República Popular da China, encerrar-se-á no dia 5 de março de
2015.
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2. Conforme o previsto no art. 1o da Resolução da Câmara
de Comércio Exterior - CAMEX no 23, de 28 de abril de 2010,
publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 29 de abril de
2010, o prazo de vigência do direito antidumping aplicado às importações brasileiras de cobertores de fibras sintéticas, não elétricos ficando excluídos os cobertores de microfibra, definidos como aqueles fabricados com fibras sintéticas com menos de um denier e os
cobertores de não-tecidos - comumente classificadas no item
6301.40.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China, encerrar-se-á no dia 29 de
abril de 2015.
3. Conforme o previsto no art. 1o da Resolução da Câmara
de Comércio Exterior - CAMEX no 24, de 28 de abril de 2010,
publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 29 de abril de
2010, o prazo de vigência do direito antidumping aplicado às importações brasileiras de canetas esferográficas fabricadas a base de
resinas plásticas de corpo único tipo monobloco ou desmontável,
retrátil ou não, com ou sem grip, com tinta gel ou a base de óleo,
comumente classificadas no item 9608.10.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da
China, encerrar-se-á no dia 29 de abril de 2015.
4. Conforme o previsto no art. 1o da Resolução da Câmara
de Comércio Exterior - CAMEX no 37, de 26 de maio de 2010,
publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 27 de maio de
2010, o prazo de vigência do direito antidumping aplicado às importações brasileiras de imãs de ferrite (cerâmico) em forma de anel
- ficando excluídos os imãs de ferrite (cerâmico) em forma de anel
com diâmetro externo inferior a 20 mm, utilizados em medidores de
gás, água e elétrico, sensores e rotores para micro-motores ou bombas
- comumente classificadas no item 8505.19.10 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da
China, encerrar-se-á no dia 27 de maio de 2015.
5. Conforme previsto no art. 111 do Decreto nº 8.058, de
2013, as partes que desejarem iniciar uma revisão deverão protocolar
petição de revisão de final de período, que deverá conter as informações previstas na Portaria SECEX nº 44, de 29 de outubro de
2013, no mínimo quatro meses antes da data do término do período
de vigência do direito antidumping, no Departamento de Defesa Comercial (DECOM) da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), no seguinte endereço: EQN 102/103 Norte, Lote 1, Mezanino, sala 108, CEP 70.722-400, Brasília, Distrito Federal - Telefones (0xx61) 2027.7345 ou 2027.7770.
DANIEL MARTELETO GODINHO

.

Ministério do Esporte
SECRETARIA EXECUTIVA
DELIBERAÇÃO Nº 593, DE 28 DE MAIO DE 2014
Dá publicidade aos projetos desportivos,
relacionados nos anexos I e II, aprovados
nas reuniões ordinárias realizadas em
04/02/2014, 11/03/2014, 01/04/2014 e
06/05/2014, e na reunião extraordinária realizada em 18/12/2013.

A COMISSÃO TÉCNICA VINCULADA AO MINISTÉRIO
DO ESPORTE, de que trata a Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de
2006, instituída pela Portaria nº 267, de 24 de outubro de 2013,
considerando:
a) a aprovação dos projetos desportivos, aprovados nas reuniões ordinárias realizadas em 04/02/2014, 11/03/2014, 01/04/2014 e
06/05/2014, e na reunião extraordinária realizada em 18/12/2013.
b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo
aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do
art. 27 do Decreto nº 6.180 de 3 de agosto de 2007, decide:
Art. 1º Tornar pública, para os efeitos da Lei nº 11.438 de
2006 e do Decreto nº 6.180 de 2007, a aprovação dos projetos
desportivos relacionados no anexo I.
Art. 2º Autorizar a captação de recursos, nos termos e prazos
expressos, mediante doações ou patrocínios, para os projetos desportivos relacionados no anexo I.
Art. 3º Prorrogar o prazo de captação de recursos do projeto
esportivo, para o qual o proponente fica autorizado a captar recurso,
mediante doações e patrocínios, conforme anexo II.
Art. 4º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO VIEIRA
Presidente da Comissão
ANEXO I
1- Processo: 58701.000946/2014-62
Proponente: Associação Marcos Mercante de Judô
Título: Kimono de Ouro V
Registro: 02SP020862008
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 01.256.094/0001-27
Cidade: Araras UF: SP
Valor aprovado para captação: R$ 1.401.103,14
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0341 DV: 7 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 65387-X
Período de Captação até: 06/05/2015
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