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Art. 2º Pedido de renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos
360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de sua
validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/2009.

Art. 3º Cientifique-se a Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA Nº 91, DE 25 DE JUNHO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, em cumprimento à decisão judicial
liminar proferida nos autos da Ação Declaratória - processo nº
00002000-04.2013.403.6120, em trâmite perante a 1ª V.F. de Ara-
raquara/SP, resolve:

Art. 1º Declarar que a certificação da entidade Lar da Crian-
ça Renascer, CNPJ 74.493.065/0001-52, Araraquara/SP, deferida pela
Portaria SNAS nº 1.261/2012, de 22/11/2012, D.O.U. de 26/11/2012,
terá validade pelo período de 06/07/2009 a 25/11/2015, alterando o
art. 1º da citada Portaria SNAS nº 1.261/2012.

Art. 2º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

.

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR Nº 38, DE 24 DE JUNHO DE 2014

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTI-
TUTO, 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 o contido no Decreto no 1.602,
de 23 de agosto de 1995, especialmente o previsto nos arts. 3o e 39,
e tendo em vista o constante no Processo MDIC/SECEX
52272.002125/2012-10, decide prorrogar por até seis meses, a partir
de 8 de julho de 2014, o prazo para conclusão da investigação de
prática de dumping, de dano à indústria doméstica e de relação causal
entre esses, nas exportações para o Brasil de porcelanato técnico,
comumente classificadas no item 6907.90.00 da Nomenclatura Co-
mum do Mercosul - NCM, originárias da República Popular da Chi-
na, iniciada por intermédio da Circular SECEX no 34, de 5 de julho
de 2013, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 8 de julho
de 2013.

MÁRCIO LUIZ DE FREITAS NAVES DE LIMA

CIRCULAR Nº 39, DE 24 DE JUNHO DE 2014

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTI-
TUTO, 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 o contido no Decreto no 1.602,
de 23 de agosto de 1995, especialmente o previsto nos arts. 3o e 39,
e tendo em vista o constante no Processo MDIC/SECEX
52272.000328/2013-52, decide prorrogar por até seis meses, a partir
de 15 de julho de 2014, o prazo para conclusão da investigação de
prática de dumping, de dano à indústria doméstica e de relação causal
entre esses, nas exportações para o Brasil de vidros planos flotados
incolores, comumente classificadas no item 7005.29.00 da Nomen-
clatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da Reino da Arábia
Saudita, da República Árabe do Egito, dos Emirados Árabes Unidos,
dos Estados Unidos da América, da República Popular da China e dos
Estados Unidos, iniciada por intermédio da Circular SECEX no 38, de
12 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U.
de 15 e julho de 2013.

MÁRCIO LUIZ DE FREITAS NAVES DE LIMA

PORTARIA Nº 20, DE 25 DE JUNHO DE 2014

Estabelece critérios para alocação de cota para importação de outros trigos e misturas de trigo com centeio,
determinada pela Resolução CAMEX nº 42, de 20 de junho de 2014.

A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTA, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos I e XIX do art. 15 do Anexo I ao Decreto nº 7.096,
de 4 de fevereiro de 2010, tendo em consideração a Resolução CAMEX nº 42, de 20 de junho de 2014, resolve:

Art. 1º O inciso XXVIII do art. 1º do Anexo III da Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"XXVIII - Resolução CAMEX nº 42, de 20 de junho de 2014, publicada no D.O.U. de 23 de junho de 2014:

CÓDIGO NCM DESCRIÇÃO ALÍQUOTA DO II QUANTIDADE VIGÊNCIA
1001.99.00 Outros trigos e misturas de trigo com cen-

teio (méteil).
0% 1.000.000 t 23 de junho de 2014 a 15 de agosto

de 2014

a) a distribuição de 90% da cota global, a ser utilizada para emissão de LI no SISCOMEX, será efetuada de acordo com a proporção
das importações do produto, em quilogramas, de cada empresa interessada em relação à quantidade total do produto importado pelo Brasil no
período entre 1º de junho de 2013 e 31 de maio de 2014 e contemplará as empresas que importaram, nesse período, quantidade do produto igual
ou superior a 1,3% do total;

b) a quantidade remanescente de 10% constituirá reserva técnica para atender a situações não previstas, podendo ser destinada, ainda,
para amparar importações de empresas que importaram quantidade inferior a 1,3% do total das importações brasileiras no período referido na
alínea acima;

b.1) na análise e deferimento dos pedidos, será obedecida a ordem de registro das LI no SISCOMEX e a cota inicial a ser concedida
a cada empresa será limitada a 20.000 toneladas;

b.2) novas concessões para a mesma empresa beneficiada com a distribuição da reserva técnica estarão condicionadas à comprovação
do efetivo despacho para consumo das mercadorias objeto das concessões anteriores, mediante a apresentação de cópia do CI e da DI
correspondentes, e a quantidade liberada será no máximo igual à parcela já desembaraçada;

c) caso seja constatado o esgotamento da cota, o DECEX não emitirá novas LI referentes a ela, ainda que já registrado pedido de
licença no SISCOMEX." (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANA JUNQUEIRA PESSOA

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE
MANAUS

PORTARIA Nº 201, DE 23 DE JUNHO DE 2014

O SUPERINTENDENTE DA ZONA FRANCA DE MA-
NAUS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18 do Decreto nº
4.628, de 21 de março de 2003, e o §§ 2º e 5° do art. 33 do Decreto
nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006,

CONSIDERANDO a constatação de regularização da ina-
dimplência referente aos investimentos em pesquisa e desenvolvi-
mento na Amazônia, como contrapartida do usufruto dos incentivos
fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de
1991, pela empresa CONTINENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE AUTOMOTIVOS LTDA produtora de bens de informática na
Zona Franca de Manaus;

CONSIDERANDO que a empresa apresentou em tempo há-
bil a documentação necessária para cumprimento da obrigação com
investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento referente
ao ano-calendário 2012, e a renovação do plano de P&D, resolve:

Art. 1º REESTABELECER, com base no art. 33 do Decreto
n° 6.008, de 29 de dezembro de 2006, os incentivos fiscais con-
cedidos a linha do produto de informática da empresa CONTINEN-
TAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMOTIVOS LTDA, be-
neficiária do incentivo previsto no art. 2° da Lei n° 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, listadas no anexo desta Portaria, por apresentar o
Relatório Demonstrativo, ano-calendário 2012, em conformidade ao
art. 29 do Decreto n° 6.008, de 2006, realizar a renovação do Plano
de P&D conforme dispõe o art. 19 do Decreto n° 6.008, de 2006.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

THOMAZ AFONSO QUEIROZ NOGUEIRA

ANEXO

LINHA DE PRODUTO DA EMPRESA CONTINENTAL INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE AUTOMOTIVOS LTDA PRODUTORA
DE BENS DE INFORMÁTICA DO POLO INDUSTRIAL DE MA-
NAUS.

P R O D U TO
1. Placa de Circuito Impresso Montada (de uso em informática),

código Suframa 0361
2. Rastreador/Imobilizador para Veículos Automotivos com GPS

e Comunicação via Telefone Celular, código Suframa 1561
3. Aparelho de Transmissão de Dados para Tacógrafo Digital,

código Suframa 1830

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

RESOLUÇÃO Nº 898, DE 25 DE JUNHO DE 2014

Dispõe sobre a prorrogação da redução tem-
porária da vazão mínima afluente à barragem
de Santa Cecília, no Rio Paraíba do Sul.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL
DE ÁGUAS - ANA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 63,
incisos IV e XVII, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº
567, de 17 de agosto de 2009, torna público, ad referendum da
diretoria colegiada, que

considerando o disposto no art. 4º, inciso XII e § 3º da Lei
nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que estabelece caber à ANA definir
e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes
públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos
hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das
respectivas bacias hidrográficas, e que no caso de reservatórios de
aproveitamentos hidrelétricos a definição será efetuada em articulação
com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS;

considerando a importância de se preservar os estoques de
água disponíveis no reservatório equivalente da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul, composto pelos reservatórios de Paraibuna, Santa
Branca, Jaguari e Funil, face à atual desfavorável situação hidro-
meteorológica pela qual passa a bacia;

considerando a Nota Técnica ONS 0043/2014 - Revisão 2 e
a Carta nº 021/2014/PRES-CEIVAP;

considerando a importância da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul para o abastecimento de várias cidades, inclusive para
a Região Metropolitana do Município do Rio de Janeiro, e que as
regras de operação para os reservatórios do sistema devem preservar
o uso múltiplo dos recursos hídricos, resolve:

Art. 1º Prorrogar, até 31 de julho de 2014, a redução do
limite mínimo de vazão afluente à barragem de Santa Cecília, no rio
Paraíba do Sul, de 190 m³/s para 173 m³/s autorizada por intermédio
da Resolução ANA nº 700, de 27 de maio de 2014, publicada no
DOU de 02 de junho de 2014, seção 1, página 93.

Parágrafo único. Mantém-se as demais condições estabele-
cidas na Resolução ANA nº 700, de 2014, que possibilitaram a
redução da vazão mínima afluente à Santa Cecília.

Art. 2º Enquanto esta Resolução estiver em vigor, ficam
suspensos os limites estabelecidos no Art. 1º, inciso I, alíneas "e" e
"f" e inciso III, da Resolução Nº 211, de 26 de maio de 2003.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

VICENTE ANDREU

Ministério do Meio Ambiente
.
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