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Art. 2o As alíquotas correspondentes aos códigos acima, da Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM, ficam assinaladas com o sinal gráfico **, enquanto vigorarem
as referidas reduções tarifárias.
Art. 3o A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia editará
norma complementar, visando estabelecer os critérios de alocação das quotas
mencionadas nesta Portaria.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor dois dias úteis após a sua publicação.

PORTARIA Nº 339/DPC, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019
Renova o credenciamento da empresa Alternativa
Brigadas de Emergências - EIRELI - EPP para ministrar
o Curso Básico de Segurança de Navio (CBSN).
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Portaria nº 156/MB, de 3 de junho de 2004, e de acordo com o contido no Art. 4º,
da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, resolve:
Art.1º Renovar o credenciamento da empresa Alternativa Brigadas de
Emergências - EIRELI - EPP, CNPJ 01.657.148/0001-66, para ministrar o Curso Básico de
Segurança de Navio (CBSN), na área sob a jurisdição da Capitania dos Portos de São Paulo,
fundamentado na NORMAM-24 - 3ª Revisão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em DOU e a
presente renovação tem validade até 31 de agosto de 2022.
Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 357/DPC, de 11 de novembro de 2016.

MARCOS PRADO TROYJO
PORTARIA Nº 2.023, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019
Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto
de Importação incidentes sobre os Bens de
Informática e Telecomunicação que menciona, na
condição de Ex-tarifários.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS
DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, com fundamento no que dispõe o inciso IV do art. 82 do
Decreto no 9.745, de 8 de abril de 2019, e considerando o disposto nas Decisões nos 33/03,
39/05, 13/06, 27/06, 61/07, 58/08, 56/10, 57/10 e 25/15 do Conselho do Mercado Comum
do Mercosul e nos Decretos no 5.078, de 11 de maio de 2004, e no 5.901, de 20 de
setembro de 2006, resolve:
Art. 1o Ficam alteradas para zero por cento, até 31 de dezembro de 2020, as
alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de
Informática e Telecomunicação, na condição de Ex-tarifários:

Vice-Alte ROBERTO GONDIM CARNEIRO DA CUNHA
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 182/DPC, de 14 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial da
União nº 93, de 16 de maio de 2019, Seção 1, Página 14, retifica-se o que segue abaixo:
Onde se lê: "Art. 2º O presente credenciamento tem validade até 30 de
setembro de 2021."
Leia-se: "Art. 2º O presente credenciamento tem validade até 31 de maio de 2020."

SECRETARIA-GERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 87/DADM, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019
Alteração de dados cadastrais de Organização Militar
(OM) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA MARINHA, no uso de suas atribuições legais
e com fundamento no art. 13 da Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de
2018, da Receita Federal do Brasil (RFB), resolve:
Art.1º Alterar os dados Cadastrais do CNPJ no 00.394.502/0469-93, pertencente
ao Comando do 5o Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, conforme abaixo
descrito:
- 1o Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Sul;
-Avenida Honório Bicalho, s/no, Getúlio Vargas ,Zona Portuária, CEP 96201-020,
Rio Grande, RS; e
- Incluir o telefone (53) 3233-6315..
Art. 2ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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C Alte (IM) WALTER CORRÊA DOS SANTOS

.

8443.32.29

8443.32.99

Ministério do Desenvolvimento Regional
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
PORTARIA Nº 2.181, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
.

8443.32.99

O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da
competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.763-A, de 07 de novembro
de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção II, de 23 de dezembro de 2008,
resolve:
Art. 1º Reconhecer a situação de emergência na área descrita no Formulário de
Informações do Desastre - FIDE, conforme informações relacionadas abaixo.
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Município
Desastre
Decreto
Data
Processo
Iuiú
Estiagem - 1.4.1.1.0
042
19/07/2019 59051.007334/2019-70
Manoel Vitorino
Seca - 1.4.1.2.0
063
28/08/2019 59051.007353/2019-04
Caracol
Estiagem - 1.4.1.1.0
37
08/07/2019 59051.007200/2019-59
Pio IX
Seca - 1.4.1.2.0
023
24/07/2019 59051.007298/2019-44
Goiana
Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4
016
25/07/2019 59051.007238/2019-21

.

ArtVA. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
.

ALEXANDRE LUCAS ALVES
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Ministério da Economia
SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO
EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS
PORTARIA Nº 1.683, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019

.

Concede redução temporária da alíquota do Imposto
de Importação ao amparo da Resolução no 08/08 do
Grupo Mercado Comum do MERCOSUL.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS
DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82,
caput, incisos I e IV, do Anexo I, do Decreto no 9.745, de 8 de abril de 2019, tendo em vista
o disposto nas Diretrizes nos 48 a 51, datadas de 28 de agosto de 2019, da Comissão de
Comércio do Mercosul - CCM, e na Resolução no 8, de 20 de junho de 2008, do Grupo
Mercado Comum do Mercosul, sobre ações pontuais no âmbito tarifário por razões de
desabastecimento, resolve:
Art. 1o Fica alterada para dois por cento a alíquota ad valorem do Imposto de
Importação das mercadorias classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM, pelo prazo de 12 meses, conforme quotas discriminadas na tabela
abaixo:
.

.

NCM
2832.10.10
7507.12.00

.

9001.30.00

.

.

9018.90.92

.

24.650 toneladas
2.500 toneladas

Lentes de contato
Ex 001 - Lentes de contato, de silicone-hidrogel, concebidas para o tratamento de miopia,
hipermetropia e astigmatismo

.

Quota

De ligas de níquel
Ex 001 - Tubos de liga de níquel-cromo-molibdênio, de diâmetro externo igual ou superior a 114,3
mm, mas não superior a 406,4 mm, próprios para revestimento interno de outros tipos de tubos
de ferro ou aço.

.

.

De dissódio
Ex 001 - Metabissulfito de sódio, com teor de Na2S2O5 igual ou superior a 98%, em peso

.

.

Descrição

6.500.000 unidades

.

Aparelhos para medida da pressão arterial
Ex 001 - Braçadeiras, dos tipos para serem aplicados em braços ou pulsos, próprias para serem
utilizadas em aparelhos para medida da pressão arterial
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2.500.000 unidades
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8471.70.12

8471.90.11

DESCRIÇÃO
Ex 010 - Impressoras a jato de tinta liquida térmico, multifuncional executa
as funções de impressão, cópia, digitalização e opção para fax, com
velocidade de impressão máxima de até 39ppm rascunho, alimentadas por
folhas, com largura de impressão máxima de 210 x 297mm (A4), resolução
de impressão de até 4.800 x 1.200dpi otimizado para impressão em papel
comum ou fotográfico, mecanismo trabalha com 4 cores sendo, preto, ciano,
magenta e amarelo, digitalizador frente e verso com velocidade máxima de
até 23cpm, base
plana, alimentador automático de documentos "ADF" e sensor de imagem
por contato (contactimage sensors - CIS), permite digitalização e cópia a
partir da câmera de "smartphone" podendo imprimir de qualquer
localização, bandeja de papel simples ou duplex para até 500 folhas, conexão
"Ethernet" e WiFi 802.11 b/g/n integradas, memória padrão: 512 MB, Tela de
controle LCD "TouchSmart" de 2,65 polegadas.
Ex 002 - Impressoras policromáticas com sistema de impressão LED para
produção de rótulos e etiquetas com possibilidade de impressão em
substratos papel, papel adesivado, laminados, não laminados, revestidos ou
não revestidos, com gramatura de 57 a 250g/m2, com resolução máxima de
1.200 x 1.200dpi.
Ex 039 - Máquinas de impressão jato de tinta com tecnologia fotolitográfica,
para impressão em diversos tipos de papel como fotográfico, de arte, de
algodão, comum e adesivo, operando com 12 canais de tinta base água
pigmentada, 1 cabeça de impressão de 1,28 polegadas com 18.432 bicos
ejetores, tamanho mínimo da gota de 4 picolitros, resolução máxima de
impressão de 2.400 x 1.200dpi, capazes de imprimir em rolo ou folha solta,
largura máxima igual ou superior a 60cm, espessura máxima de 0,8mm,
interface através de rede, saída USB ou rede sem fios.
Ex 040 - Máquinas de impressão jato de tinta com tecnologia fotolitográfica,
para impressão em papel fotográfico, comum e adesivo, a 5 cores, com tintas
à base de água pigmentada, 1 cabeça de impressão de 1,07" com 15.360
bicos ejetores, tamanho mínimo da gota de 5 picolitros, resolução máxima
de impressão de 2.400x1.200dpi, capazes de imprimir em rolo ou folha solta,
largura máxima igual ou superior a 900mm, espessura máxima da mídia de
0,8mm, função de criptografia, com interface através de rede, saída USB ou
rede sem fios.
Ex 041 - Máquinas de impressão jato de tinta com tecnologia fotolitográfica,
para impressão em papel fotográfico, comum e adesivo, operando com 5
canais de tinta base água pigmentada, 1 cabeça de impressão de 1,07
polegadas com 15.360 bicos ejetores, tamanho mínimo da gota 5 picolitros,
resolução máxima de impressão de 2.400 x 1.200dpi, capazes de imprimir em
rolo ou folha solta, largura máxima igual ou superior a 610mm, espessura
máxima de 0,8mm, interface por meio de rede, saída USB ou rede sem
fios.
Ex 018 - Máquinas automáticas para processamento de dados, destinadas a
radar de vigilância e controle de espaço aéreo em longo alcance, com função
militar e civil, realizando gerenciamento do sequenciamento dos pulsos e
frequências de transmissão do radar, ações contra-contra medidas
eletrônicas quando em modo militar CCME, gerenciamento da agilidade de
frequências e da frequência menos interferida, processamento de
informações de recepção, processamento dos canais de monitoramento de
aeronaves e do canal meteorológico, cálculo da altimetria das aeronaves, a
verificação de interferências externas em rádio frequência, gerenciamento da
agilidade das frequências, tratamento da
frequência menos interferida (Least jammed frequency - LJF), processamento
do mapa de interferência com identificação da posição do interferidor
(Strobe Jammer), gravação das interferências e o processamento geral do
BITE (Built In Test Equipmament), processa e gerencia todas as informações
de falhas ocorridas em sub-sistemas internos e indica o status às interfaces
de manutenção e aciona a comutação entre canais automaticamente,
construído em formato de gabinete horizontal (padrão de PC industrial), com
processador de 2,40GHz, "chipset baset ethernet", 8 links "Ethernet"
10/100/1.000baseT, Drive de disco rígido de 64GBytes Tipo: SSD, Memória
RAM: 8GBytes, Velocidade de memória: 1.600MHz gráfico, saída gráfica:
analógica e VGA, um conector de vídeo fêmea HD15 ou um conector DVI
fêmea, 4 portas USB v2.0, e uma unidade de DVD.
Ex 005 - Unidades de discos rígidos, com um só conjunto cabeça-disco (hda
- "head disk assembly") com interface SATA de no mínimo 6gb/s, mtbf igual
ou superior a um milhão de horas, ciclo de operação ininterrupto, destinadas
ao armazenamento de dados de áudio e vídeo, desenvolvidas para suportar
a operação em temperatura dentro da faixa de 5 a 70°C ou superior,
memória cache de no mínimo 64 megabytes.
Ex 002 - Sistemas de leitor de cartões com tecnologia "DesFire", frequência
13.56MHz, chave de criptografia, 12Vdc, 160mA, temperatura "range" de 30
a 65°C, protocolo RS485, AEOS, módulo de RF 120MHz para AX1014 ou
AB350, IP65, faz a leitura de diferentes tecnologias, para controlar de
acesso.

8471.90.90 Ex 011 - Canetas leitoras baseadas em tecnologia de reconhecimento óptico
de códigos impressos OID (Optical Identification), com recursos de voz digital
avançado, sensores fotoelétricos CMOS, unidade de processamento de dados
(CPU), memória interna, alto falantes, saídas para fone de ouvido, teclas de
funções, alimentadas por bateria interna recarregável e acompanhadas de
cabo de dados e de carga com conexão padrão USB.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

