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Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL

PORTARIA Nº 271, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-
lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regu-
lamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de
outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
medidor de volume de gás, tipo diafragma, aprovado pela Portaria
Inmetro n.º 031/1997;

Considerando o constante do processo Inmetro n.º
52600.041736/2015, resolve:

Modificar a pressão máxima de trabalho para 100 kPa, no
modelo G 0,6 LN, marca LAO, de medidor de volume de gás, tipo
diafragma, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 240 de 29 de
dezembro de 2005, conforme condições especificadas na íntegra da
portaria.

A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do In-
metro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

MAURICIO EVANGELISTA DA SILVA

PORTARIA Nº 272, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-
lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regu-
lamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de
outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
medidor de volume de gás, tipo diafragma, aprovado pela Portaria
Inmetro n.º 031/1997;

Considerando o constante do processo Inmetro n.º
52600.041738/2015 e do Sistema Orquestra nº 537235, resolve:

Art. 1º - Modificar a pressão máxima de trabalho para até
100 kPa, no modelo G1.0LN, marca LAO, de medidor de volume de
gás, tipo diafragma, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 055 de
19 de abril de 2004, conforme condições especificadas na íntegra da
portaria:

A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do In-
metro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

MAURICIO EVANGELISTA DA SILVA

PORTARIA N° 274, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-
lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regu-
lamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de
outubro de 1988, 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 nº
52600.011827/2015, resolve:

Aprovar a família de modelos PUA, de instrumento de pe-
sagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital,
classe de exatidão, e condições de aprovação especificadas na íntegra
da portaria.

A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do In-
metro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

MAURICIO EVANGELISTA DA SILVA

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
DA PRODUÇÃO

CONSULTA PÚBLICA Nº 1, DE 15 DE JANEIRO DE 2016

O Secretário do Desenvolvimento da Produção do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os
artigos 8o e 9o da Portaria Interministerial MDIC/MCT no 170, de 4 de
agosto de 2010, torna público novo prazo para apresentação de mani-
festações relativas à proposta de alteração do Processo Produtivo Básico
- PPB de "MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL COM TELA SENSÍ-
VEL AO TOQUE ("TOUCH SCREEN") - TABLET PC", contida na
Consulta Pública nº 61, de 22 de dezembro de 2015, publicada no Diário
Oficial da União em 23 de dezembro de 2015, Seção 1, página 129.

O texto completo referente à Consulta Pública nº 61 está
disponível no sítio da Secretaria do Desenvolvimento da Produção, no
endereço:

h t t p : / / w w w. m d i c . g o v. b r / s i t i o / i n t e r n a / i n t e r n a . p h p ? a r e a = 2 & m e -
nu=3335

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo má-
ximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta
Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes e-mails:
cgel.ppb@mdic.gov.br, mcti.ppb@mct.gov.br e cgapi@sufra-
m a . g o v. b r.

CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA

PORTARIA No- 4, DE 15 DE JANEIRO DE 2016

Concessão de habilitação provisória para
fruição dos benefícios fiscais da Lei no

8.248, de 23 de outubro de 1991, conforme
disposto no art. 23-A do Decreto no 5.906,
de 26 de setembro de 2006.

O SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO DA PRODU-
ÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1o da Portaria
MDIC no 267, de 30 de agosto 2013, considerando o disposto na
Portaria SDP no 1, de 18 de setembro de 2013, e o que consta no
processo MCTI no 01200.005376/2015-10, de 26 de novembro de
2015, e no processo MDIC no 52001.001818/2015-28, de 26 de no-
vembro de 2015, resolve:

Art. 1o Habilitar provisoriamente, nos termos do art. 23-A do
Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, a empresa CM IN-
DÚSTRIA, ATACADO E INFORMÁTICA LTDA-EPP, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda -
CNPJ sob o no 05.633.679/0001-51, à fruição dos benefícios fiscais
de que trata o Decreto no 5.906, de 2006, quando da fabricação do
seguinte produto e respectivos modelos:

P R O D U TO MODELOS
Unidade de processamento digital
de pequena capacidade, baseada
em microprocessador.

NUVEM CM; NUVEM GA-
MES; NUVEM CORPORATE;
NUVEM RIO; NUVEM PO-
PULAR; NUVEM
HIGH END; NUVEM STAN-
DART; NUVEM PREMIUM;
NUVEM FLEX; NUVEM
TOP; NUVEM COPA 2018.

§ 1o Farão jus, provisoriamente, aos incentivos fiscais, nos
termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas,
os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação
que, em quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste
artigo, conforme consta no processo MDIC supracitado.

§ 2o Ficam asseguradas a manutenção e utilização provisória
do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem empregados na industrialização dos bens
relacionados neste artigo.

Art. 2o Será cancelada a habilitação provisória ou a de-
finitiva, se concedida, caso a empresa não inicie a execução do
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3o Os produtos e modelos abrangidos pelos benefícios
fiscais de que trata o Decreto no 5.906, de 2006, são exclusivamente
os relacionados no art.1o, sendo que as suas características, deno-
minações e adequação à legislação são de exclusiva responsabilidade
da empresa pleiteante.

Parágrafo único. As notas fiscais relativas à comercialização
com o benefício fiscal relacionado no art. 1o deverão fazer expressa
referência a esta Portaria.

Art. 4o No caso de deferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 2006,
cessará a vigência da habilitação provisória e ficarão convalidados
seus efeitos.

Art. 5o No caso de indeferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 26 de
setembro de 2006, ou quando da desistência do pedido de habilitação
definitiva por parte da pessoa jurídica, antes da sua concessão ou
indeferimento, a habilitação provisória perderá seus efeitos e a em-
presa deverá recolher, no prazo de dez dias do indeferimento do pleito
ou desistência do pedido, os tributos relativos ao benefício fiscal
fruído, com os acréscimos legais e penalidades aplicáveis para re-
colhimento espontâneo.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA

Art. 1o Instituir a Mesa Setorial de Negociação Permanente-
MSNP, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-
IBAMA, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade - Instituto Chico Mendes e do Serviço Florestal Brasileiro-
SFB, tendo como premissa o estabelecimento de um canal perma-
nente de negociação com os servidores da Carreira de Especialista em
Meio Ambiente e do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis-IBAMA - PECMA, representados pelas suas
respectivas entidades de classe.

Art. 2o A MSNP terá como principais objetivos:
I - melhorar continuamente o serviço público, como direito

de cidadania e desenvolvimento sustentável;
II - melhorar a relação de trabalho entre o governo e os

servidores, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA,
Instituto Chico Mendes e SFB;

III - contribuir para a melhoria do desempenho da insti-
tuição, da eficiência profissional dos quadros de pessoal, da prestação
de serviços à população, assegurando a valorização e a capacitação
profissional dos servidores do Ministério do Meio Ambiente, IBA-
MA, Instituto Chico Mendes e SFB;

IV - garantir condições dignas de trabalho e a melhoria da
qualidade de vida do servidor; e

V - promover a ética na prestação do serviço público.
Art. 3o As atividades da MSNP apoiar-se-ão nos seguintes

princípios e garantias:
I - da legalidade, segundo o qual se faz necessário o escopo

da lei para dar guarida às ações do administrador público;
II - da moralidade, por meio do qual se exige total respeito

aos padrões éticos, decoro, boa-fé, honestidade, lealdade e probidade
administrativa;

III - da impessoalidade, finalidade ou indisponibilidade do
interesse público, que permitem tão somente a prática de atos que
visem o interesse público, de acordo com os fins previstos em lei;

IV - da qualidade dos serviços, pelo qual incumbe à gestão
administrativa pública os preceitos constitucionais da eficiência, con-
ceito que inclui, além da obediência à lei e honestidade, a reso-
lutividade, o profissionalismo e a adequação técnica do exercício
funcional no atendimento e qualidade dos serviços de interesse pú-
blico;

V - da participação, que fundamenta o Estado democrático
de direito e assegura a participação e o controle da sociedade sobre os
atos de gestão do governo;

VI - da publicidade, pelo qual se assegura a transparência e
o acesso as informações referentes à Administração Pública; e

VII - da liberdade sindical, que reconhece às entidades sin-
dicais a legitimidade da defesa dos interesses e da explicitação dos
conflitos decorrentes das relações funcionais e de trabalho na ad-
ministração pública.

Art. 4o O funcionamento da MSNP se dará da seguinte
forma:

I - Mesa Central, sendo coordenada pelo Secretário-Exe-
cutivo;

II - Fóruns Temáticos, com pontos focais em cada sub-
tema;

Art. 5o A Mesa Central será constituída dos seguintes re-
presentantes:

I - O Secretário-Executivo;
II - 2 (dois) representantes da Coordenação-Geral de Gestão

de Pessoas do Ministério do Meio Ambiente;
III - 1 (um) representante do Serviço Florestal Brasileiro-

SFB;
IV - 2 (dois) representantes da Coordenação-Geral de Re-

cursos Humanos do IBAMA;
V - 2 (dois) representantes da Coordenação-Geral de Gestão

de Pessoas do Instituto Chico Mendes;
VI - 01 (um) representante da Confederação dos Trabalha-

dores no Serviço Público Federal-CONDSEF e seus respectivos su-
plentes;

VII - 05 (cinco) representantes da Associação Nacional dos
Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do Plano
Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA -
PECMA - Ascema Nacional e seus respectivos suplentes;

§ 1o Compete à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
editar portaria específica, com a composição nominal da Mesa Cen-
tral, mantendo atualizado o cadastro dos participantes.

§ 2o Para uma atuação mais efetiva, outras unidades ad-
ministrativas do Ministério do Meio Ambiente poderão participar das
reuniões da MSNP, sempre que houver aderência temática à pauta de
discussão.

§ 3o A composição dos Fóruns Temáticos também será de
forma paritária, obedecendo a mesma formação da Mesa Central, com
representantes do governo e dos servidores.

Art. 6o A MSNP definirá seu regimento interno, do qual
deverá constar, entre outros assuntos, periodicidade de reuniões, for-
malização e divulgação de atas e protocolos de encaminhamentos de
propostas.

Art. 7o Esta Portaria entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

IZABELLA TEIXEIRA

Ministério do Meio Ambiente
.

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA No- 19, DE 15 DE JANEIRO DE 2016

Institui a Mesa Setorial de Negociação Per-
manente-MSNP, no âmbito do Ministério
do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis-IBAMA, do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade
- Instituto Chico Mendes e do Serviço Flo-
restal Brasileiro-SFB.

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Decreto no 7.674,
de 20 de janeiro de 2012, resolve:
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