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O diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no exercício da
delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do
Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro
de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1,
alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela
Resolução nº 08, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro.
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria
Inmetro nº 236/1994;
E considerando o constante do processo Inmetro SEI nº
0052600.013824/2018-11 e do sistema Orquestra nº 1254014,
resolve:
Alterar a altura dos dígitos do mostrador do dispositivo
indicador a que se refere o subitem 1.5 do item 1
(CARACTERÍSTICOS DO MODELO) da Portaria Inmetro/Dimel
nº 147, de 24 de agosto de 2004, de acordo com as condições
especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio
do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

PORTARIA Nº 50, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
Estabelece critérios para alocação de cota para importação, determinadas pela
Resolução CAMEX nº 63, de 10 de setembro de 2018.
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTTUTO, 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 63, de 10 de setembro de 2018, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos os incisos CXXVIII e CXXIX no art. 1º do Anexo III da Portaria SECEX
nº 23, de 14 de julho de 2011, publicada no D.O.U. de 19 de julho de 2011, com a seguinte redação:
"CXXVIII - Resolução CAMEX nº 63, de 10 de setembro de 2018, publicada no D.O.U. de 12
de setembro de 2018:
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O diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no exercício da
delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do
Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro
de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1,
alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela
Resolução nº 08, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro.
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
esfigmomanômetros eletrônicos digitais, aprovado pela Portaria
Inmetro nº 046, de 22 de janeiro de 2016 e conforme a Portaria
Inmetro nº 484, de 07 de dezembro de 2010;
E considerando o constante do Processo Inmetro nº
0052600.014124/2018-44 e do sistema Orquestra nº 1254304,
resolve:
Alterar a razão social e endereço do requerente na Portaria
Inmetro/Dimel nº 0040, de 20 de março de 2014, na Portaria
Inmetro/Dimel nº 0041, de 20 de março de 2014, na Portaria
Inmetro/Dimel nº 0237, de 12 de dezembro de 2014, na Portaria
Inmetro/Dimel nº 0123, de 10 de junho de 2015, na Portaria
Inmetro/Dimel nº 279, de 23 de dezembro de 2015, na Portaria

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

.

Nº 183, sexta-feira, 21 de setembro de 2018

1

QUANTIDADE

VIGÊNCIA

33.334 toneladas

12/09/2018
11/01/2019
12/01/2019
11/05/2019
12/05/2019
11/09/2019

33.333 toneladas
33.333 toneladas

a

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018092100050
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PORTARIA Nº 149, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
O diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no exercício da
delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do
Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro
de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1,
alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela
Resolução nº 08, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro.
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
bombas medidoras de combustíveis líquidos, aprovado pela
Portaria Inmetro nº 559, de 15 de dezembro de 2016;
E considerando os elementos constantes no Processo
Inmetro nº 52600.007048/2018 e do sistema Orquestra nº 1175892,
resolve:
Aprovar o modelo mangueira de combustível ¾", de
mangueira para bomba medidora de combustíveis líquidos, marca
VUKO FUEL FLEX e condições de aprovação especificadas na
íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio
do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
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DESCRIÇÃO
Pigmentos tipo rutilo
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2%

QUANTIDADE

VIGÊNCIA

9.672 toneladas

12/09/2018
a
11/09/2019

Ex 001 - Pigmento do tipo rutilo, que
contenha, em peso, 82% ou mais de
dióxido
de
titânio,
tratado
superficialmente, a base única ou
combinada, com alumina (Al2O3),
pentóxido de difósforo (P2O5), óxido de
potássio (K2O), sílica (SiO2) e/ou compostos orgânicos, apresentando ponto
isoelétrico de pH igual ou superior a 6,5
e inferior ou igual a 8,1

.
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a

b) para cada quadrimestre, a distribuição da cota entre as empresas interessadas observará os
seguintes critérios:
1. o exame dos pedidos de LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX;
2. quando do pedido da licença de importação no SISCOMEX, o importador deverá declarar, no
campo "Informações Complementares" da LI, que, caso solicitado, se compromete a apresentar ao
DECEX, em até 60 (sessenta) dias contados a partir da exigência formulada no SISCOMEX, o
Conhecimento de Embarque e a Fatura Comercial que amparam a importação;
3. o DECEX, mediante exigência formulada no SISCOMEX, poderá solicitar a apresentação de
documentação que comprove o efetivo embarque da mercadoria no exterior como requisito para o
deferimento do pedido de LI;
4. na situação prevista no item 3 desta alínea, o DECEX informará na LI sobre a disponibilidade
de saldo para atendimento do pedido e alocará provisoriamente a cota solicitada para a empresa
pleiteante;
5. a efetiva concessão da cota estará condicionada à apresentação, pela empresa, da documentação
solicitada, na forma do art. 257-A desta Portaria, em até 60 (sessenta) dias contados a partir da exigência
formulada no SISCOMEX; e
6. a não observância do requisito de que trata o item 5 desta alínea implicará o indeferimento do
pedido de LI pelo DECEX e o estorno da cota previamente alocada, que será restabelecida para o montante
global.
c) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 2.000 toneladas do produto,
podendo cada importador obter mais de uma LI, desde que a soma das quantidades informadas nas LI seja
inferior ou igual ao limite inicialmente estabelecido;
d) após atingida a quantidade máxima inicialmente estabelecida, novas concessões para a mesma
empresa estarão condicionadas ao efetivo despacho para consumo das mercadorias objeto das concessões
anteriores e a quantidade liberada será, no máximo, igual à parcela já desembaraçada;
e) caso seja constatado o esgotamento da cota do quadrimestre, o DECEX suspenderá a emissão
de LI, e os pedidos não autorizados, registrados durante o quadrimestre em curso, receberão mensagem
informativa para o importador sobre a cota esgotada;
f) as licenças emitidas ao amparo da Resolução CAMEX nº 63/2018 não serão objeto de
prorrogação da validade para embarque e para despacho de que tratam, respectivamente, os arts. 24 e 25
desta Portaria;
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g) a reincidência da situação prevista no item 6 da alínea "b" implicará no indeferimento dos
pedidos de LI subsequentes apresentados pela mesma empresa;
h) para fins de controle do saldo da cota, somente serão considerados os pedidos de LI registrados
dentro do quadrimestre em curso; e
i) eventuais saldos remanescentes da cota que não tiverem sido objeto de pedido de LI registrado
no SISCOMEX, bem como os estornos decorrentes de cancelamentos e substituições, apurados no final de
cada quadrimestre, com exceção do último, serão somados à cota do quadrimestre subsequente.
CXXIX - Resolução CAMEX nº 63, de 10 de setembro de 2018, publicada no D.O.U. de 12 de
setembro de 2018:

a

a) a cota prevista neste inciso será distribuída em 3 (três) etapas quadrimestrais, conforme tabela

Inmetro/Dimel nº 010, de 14 de janeiro de 2016, na Portaria
Inmetro/Dimel nº 012, de 19 de janeiro de 2016, na Portaria
Inmetro/Dimel nº 013, de 19 de janeiro de 2016 e na Portaria
Inmetro/Dimel nº 140, de 27 de setembro de 2017 e condições de
aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio
do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

a) o exame dos pedidos de LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX;
b) quando do pedido da LI, o importador deverá fazer constar, no campo Especificação, a
descrição constante da tabela acima;
c) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 900 toneladas do produto,
podendo cada importador obter mais de uma LI, desde que a soma das quantidades informadas nas LI seja
inferior ou igual ao limite inicialmente estabelecido;
d) após atingida a quantidade máxima inicialmente estabelecida, novas concessões para a mesma
empresa estarão condicionadas ao efetivo despacho para consumo das mercadorias objeto das concessões
anteriores e a quantidade liberada será, no máximo, igual à parcela já desembaraçada; e
e) caso seja constatado o esgotamento da cota global, o DECEX não emitirá novas licenças de
importação para essa cota, ainda que já registrado pedido de LI no SISCOMEX." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO AGOSTINHO DA SILVA

Ministério da Integração Nacional
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
PORTARIA Nº 259, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
Reconhece situação de emergência em municípios.
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 nas áreas descritas no Formulário de Informações do
Desastre - FIDE, conforme informações constantes na tabela abaixo.
.
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UF
BA
BA
BA
BA
CE
CE

Município
João Dourado
Lapão
Água Fria
Jaguaquara
Quiterianópolis
Pentecoste

Desastre
Estiagem - 1.4.1.1.0
Estiagem - 1.4.1.1.0
Estiagem - 1.4.1.1.0
Estiagem - 1.4.1.1.0
Seca - 1.4.1.2.0
Seca - 1.4.1.2.0

Decreto
2295
338
038
122
026
19

Data
03/07/2018
08/08/2018
10/08/2018
23/08/2018
17/08/2018
28/08/2018

Processo
59051.005932/2018-23
59051.005931/2018-89
59051.005950/2018-13
59051.005907/2018-40
59051.005918/2018-20
59051.005927/2018-11

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

