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Pigmentos tipo rutilo
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ALÍQUOTA DO II

QUANTIDADE

VIGÊNCIA

6%

33.334 toneladas

12/09/2018 a 11/01/2019

33.333 toneladas

12/01/2019 a 11/05/2019

.

.

.

33.333 toneladas

12/05/2019 a 11/09/2019

30.000 toneladas

12/09/2019 a 31/12/2019

Art. 2º A responsabilidade pela verificação prévia das condições para
imediata nomeação dos candidatos a que se refere o art. 1º será do SecretárioExecutivo do Ministério da Saúde, a quem caberá baixar a respectiva portaria de
nomeação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO SPENCER UEBEL

a) a cota prevista neste inciso será distribuída em 4 (quatro) períodos,
conforme tabela acima;
b) para cada período, a distribuição da cota entre as empresas interessadas
observará os seguintes critérios:
...............................................................................
2. ...........................................................................
2.1. declarar, no campo "Informações Complementares" da LI, que, caso
solicitado, se compromete a apresentar à SUEXT, 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; e
2.2. fazer constar, no campo "Especificação" da ficha "Mercadoria", a
descrição detalhada da mercadoria a ser importada, seguida de declaração sobre a
alíquota pleiteada para o Imposto de Importação, da seguinte forma: "Com base no
disposto no art. 1º, inciso I da Resolução Camex nº 63, de 10 de setembro de 2018, no
art. 6º da Portaria SECINT nº 523, de 2 de agosto de 2019, e no art. 1º, inciso CXXVIII
do Anexo III da Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, solicitamos a redução
da alíquota do Imposto de Importação para 6%";
3. a SUEXT, 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, a SUEXT informará na LI sobre
a disponibilidade de saldo para atendimento do pedido e alocará provisoriamente a cota
solicitada para a empresa pleiteante;
...............................................................................
6. a não observância do requisito de que trata o item 5 desta alínea
implicará o indeferimento do pedido de LI pela SUEXT e o estorno da cota previamente
alocada, que será restabelecida para o montante global.
...............................................................................
e) caso seja constatado o esgotamento da cota do período, a SUEXT
suspenderá a emissão de LI, e os pedidos não autorizados, registrados durante o
período em curso, receberão mensagem informativa para o importador sobre a cota
esgotada;
f) as licenças emitidas ao amparo da Resolução CAMEX nº 63, de 2018, e da
Portaria SECINT nº 523, de 2019, não serão objeto de prorrogação da validade para
embarque e para despacho de que tratam, respectivamente, os arts. 24 e 25 desta
Portaria;
...............................................................................
h) para fins de controle do saldo da cota, somente serão considerados os
pedidos de LI registrados dentro do período 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 período, com exceção do
último, serão somados à cota do período subsequente." (NR)
"CXXIX - Resolução CAMEX nº 63, de 10 de setembro de 2018, publicada no
D.O.U. de 12 de setembro de 2018, e Portaria SECINT nº 523, de 2 de agosto de 2019,
publicada no D.O.U. de 5 de agosto de 2019:
.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 8 DE AGOSTO DE 2019
Altera a Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro
de 2019, que dispõe sobre Plano Anual de
Contratações de bens, serviços, obras e soluções de
tecnologia da informação e comunicações no âmbito
da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contratações.
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO,
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 127, inciso IX, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril
de 2019, e o Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, resolve:
Art. 1º A Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 2º ..................................................................................................................
§ 1º A UASG que não enviar o PAC ao Ministério da Economia por meio do
Sistema PGC, no prazo definido no § 1º do art. 8º desta Instrução Normativa, será
inativada no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg).
§ 2º As UASG que não tiverem processos licitatórios ou contratações realizados
há pelo menos dois anos no SIASG também serão inativadas.
§ 3º Previamente à inativação, o Ministério da Economia disponibilizará, no
Portal de Compras do Governo Federal, a relação das UASG que se enquadrem nos §§ 1º
e 2º deste artigo, para que se manifestem no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da
divulgação.
§ 4º Não será inativada a UASG que utilizar o Siasg para fins de consulta e de
execução financeira." (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
CRISTIANO ROCHA HECKERT

SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA
DESPACHO DE 8 DE AGOSTO DE 2019
Processo nº 17944.100917/2019-74
Interessado: Município de Tio Hugo - RS.
Assunto: Contrato de Garantia, a ser firmado entre a União e o Município de
Tio Hugo - RS, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, e Contrato de Vinculação
de Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a ser firmado entre
a União e o Município de Tio Hugo - RS, com a interveniência do Banco do Brasil S/A,
ambos relativos a Contrato de Financiamento a ser celebrado entre o Município de Tio
Hugo - RS e a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.166.167,00 (um milhão, cento e
sessenta e seis mil, cento e sessenta e sete reais), cujos recursos serão destinados à
realização de obras de qualificação viária no âmbito do Programa Avançar Cidades - PróTransporte.
Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certifico o cumprimento das condições
estabelecidas no art. 1º da Portaria nº 198, de 25 de abril de 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

...............................................................................
b) ...........................................................................
1. declarar, no campo "Informações Complementares", que, caso solicitado,
se compromete a apresentar à SUEXT, em até 15 (quinze) dias contados a partir da
exigência formulada no SISCOMEX, o catálogo técnico do produto a ser importado;
2. ...........................................................................
...............................................................................
2.5 uma declaração sobre a alíquota pleiteada para o Imposto de
Importação, da seguinte forma: "Com base no disposto no art. 1º, inciso I da Resolução
Camex nº 63, de 10 de setembro de 2018, no art. 6º da Portaria SECINT nº 523, de 2
de agosto de 2019, e no art. 1º, inciso CXXIX do Anexo III da Portaria SECEX nº 23, de
14 de julho de 2011, solicitamos a redução da alíquota do Imposto de Importação para
2%";
3. a SUEXT, mediante exigência formulada no SISCOMEX, poderá solicitar a
apresentação do catálogo técnico do produto a ser importado como requisito para o
deferimento do pedido de LI;
4. na situação prevista no item 3 desta alínea, a SUEXT informará na LI sobre
a disponibilidade de saldo para atendimento do pedido e alocará provisoriamente a cota
solicitada para a empresa pleiteante;
...............................................................................
6. a não observância do requisito de que trata o item 5 desta alínea
implicará o indeferimento do pedido de LI pela SUEXT e o estorno da cota previamente
alocada, que será restabelecida para o montante global.
...............................................................................
e) caso seja constatado o esgotamento da cota global, a SUEXT 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.

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
Secretário
DESPACHO DE 8 DE AGOSTO DE 2019
Processo nº 17944.101729/2019-63
Interessados: Município de Schroeder-SC e Caixa Econômica Federal.
Assunto: Contrato de garantia a ser pactuado entre a União e o Município de
Schroeder-SC, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, e Contrato de Vinculação
de Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a ser firmado entre
a União e o Município de Schroeder-SC, com interveniência da Caixa Econômica Federal e
do Banco do Brasil S/A, referente ao contrato de financiamento firmado entre o Município
de Schroeder-SC e a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 4.750.000,00 (quatro
milhões, setecentos e cinquenta mil reais), cujos recursos serão destinados a obras de
qualificação viária naquela municipalidade.
Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certifico o cumprimento das condições
estabelecidas no art. 1º da Portaria nº 198, de 25 de abril de 2019.
WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
Secretário
DESPACHO DE 8 DE AGOSTO DE 2019
Processo nº 17944.102082/2019-97
Assunto: Contrato de Garantia, a ser firmado entre a União e o Município de
Joinville - SC, com a interveniência do Banco do Brasil S/A, e Contrato de Vinculação de
Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a ser firmado entre a
União e o Município de Joinville - SC, com a interveniência do Banco do Brasil S/A, ambos
relativos a Contrato de Financiamento a ser celebrado entre o Município de Joinville-SC e
o Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), cujos
recursos serão destinados ao Financiamento de projeto de infraestrutura viária e
mobilidade urbana nas ruas e bairros do Município.
Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certifico o cumprimento das condições
estabelecidas no art. 1º da Portaria nº 198, de 25 de abril de 2019.

LUCAS FERRAZ

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO,
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
PORTARIA Nº 316, DE 29 DE JULHO DE 2019
O SECRETARIO ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO
DIGITAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência
prevista no Inciso II do art. 1º da Portaria nº 201, de 29 de abril de 2019, e o que
consta do processo nº 03154.001551/2019-43, resolve:
Art. 1º Autorizar a nomeação de candidatos classificados e aprovados, na forma
do Anexo desta Portaria, da Carreira de Previdência, Saúde e Trabalho e da Carreira de
Desenvolvimento de Políticas Sociais do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, no
concurso público autorizado pela Portaria n° 270, de 19 de setembro de 2016, objeto do
Edital nº 7, de 25 de novembro de 2016, prorrogado por 1 (um) ano, até o dia 15 de
agosto de 2019 mediante Edital nº 9/2018, de 09 de agosto de 2018.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019080900059

CARGOS
Administrador
Contador
Analista Técnico de Políticas Sociais

SECRETARIA DE GESTÃO

a
31/12/2019
.

Nº 153, sexta-feira, 9 de agosto de 2019

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
Secretário
DESPACHO DE 8 DE AGOSTO DE 2019
Processo nº 17944.102190/2019-60
Interessado: Município de Tapejara-RS
Assunto: Contrato de Garantia, a ser firmado entre a União e o Município
de Tapejara - RS, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, e Contrato de
Vinculação de Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a
ser firmado entre a União e o Município de Tapejara - RS, com a interveniência do
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

