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PORTARIA Nº 755, DE 22 DE JANEIRO 2018

RETIFICAÇÃO

O DIRETOR SUBSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE
SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência subdelegada pelo Superintendente da Susep, por meio da Portaria n. 6.523,
de 20 de maio de 2016, tendo em vista o disposto na alínea a do
artigo 36 do Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966 e o que
consta do processo Susep 15414.619788/2017-94, resolve:
Art. 1º Aprovar as seguintes deliberações tomadas pelos
acionistas de ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA, CNPJ n. 23.694.731/0001-80, com sede na cidade do Rio de
Janeiro - RJ, na assembleia geral extraordinária realizada em 30 de
junho de 2017:
I - Aumento do capital social em R$ 400.168,00, elevandoo para R$ 5.155.585,81, dividido em 179.246.992 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal; e
II - Reforma do estatuto social.
Art. 2º Ressaltar que a parcela de R$ 180.140,00 do aumento
de capital subscrito deverá ser integralizada até 30 de junho de
2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

No artigo 1º da Portaria Susep/Diorg n. 721, de 2 de janeiro de
2018, publicada no Diário Oficial da União, de 3 de janeiro de 2018,
página 168, seção 1, onde se lê: "... na reunião do conselho de administração realizada em 1º de novembro de 2017.", leia-se: "... na assembleia geral extraordinária realizada em 1º de novembro de 2017."

PAULO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 756, DE 22 DE JANEIRO 2018
O DIRETOR SUBSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE
SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada
pelo Superintendente da Susep, por meio da Portaria n. 6.523, de 20
de maio de 2016, tendo em vista o disposto na alínea a do artigo 36
do Decreto-Lei n 73, de 21 de novembro de 1966 e o que consta do
processo Susep 15414.635602/2017-44, resolve:
Art. 1º Aprovar a eleição de administradores de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A,
CNPJ n. 09.248.608/0001-04, com sede na cidade de Rio de Janeiro
- RJ, conforme deliberado na reunião do conselho de administração
realizada em 14 de dezembro de 2017.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 757, DE 22 DE JANEIRO 2018
O DIRETOR SUBSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO DO
SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência
delegada pelo Superintendente da Susep, por meio da Portaria n.
6.523, de 20 de maio de 2016, tendo em vista o disposto na alínea
a do artigo 36 do Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966,
combinado com o artigo 5º da Lei Complementar n. 126, de 15 de
janeiro de 2007 e o que consta do processo Susep
15414.625616/2017-50, resolve:
Art. 1º Aprovar a eleição de membro do comitê de
auditoria de IRB BRASIL RESSEGUROS S.A., CNPJ n.
33.376.989/0001-91, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ,
conforme deliberado na reunião do conselho de administração
realizada em 26 de maio de 2017.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
PAULO DOS SANTOS

Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PORTARIA Nº 38, DE 19 DE JANEIRO DE 2018
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no
uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do art. 4º da Lei n.º
5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3º
da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do
art. 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo
Decreto n° 6.275, de 28 de novembro de 2007;
Considerando o Decreto Federal n.º 96.044, de 18 de maio
de 1988, que aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário
de Produtos Perigosos;
Considerando a Portaria Inmetro n.° 16, de 14 de janeiro
de 2016, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade
para Tanques de Carga Rodoviários Destinados ao Transporte de
Produtos Perigosos, publicada no Diário Oficial da União de 15 de
janeiro de 2016, seção 01, página 46;
Considerando que o Inmetro ou entidade por ele acreditada, consoante o disposto no § 1º do art.7º do Regulamento
para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, deve atestar
a adequação dos veículos e dos equipamentos rodoviários destinados a este fim;
Considerando a necessidade de substituição do Certificado
de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP) pelo
novo Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos (CTPP),
aplicável somente à modalidade de construção de tanques de carga
rodoviários;
Considerando a necessidade de ajustes dos Requisitos de
Avaliação da Conformidade aprovados pela Portaria Inmetro n.º
16/2016, resolve:
Art. 1º Ficam aprovados os ajustes dos Requisitos de
Avaliação da Conformidade para Tanques de Carga Rodoviários
destinados ao Transporte de Produtos Perigosos, publicados pela
Portaria Inmetro n.° 16, de 14 de janeiro de 2016, conforme
disposto no Anexo desta Portaria, disponibilizado no sítio www.inmetro.gov.br ou no endereço abaixo:
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
- Inmetro
Diretoria de Avaliação da Conformidade - Dconf
Rua Santa Alexandrina, nº 416 - 5º andar - Rio Comprido
Cep 20.261-232- Rio de Janeiro - RJ
Art. 2º Ficam substituídos os Anexos A e D da Portaria
Inmetro n.º 16/2016 pelos Anexos A e D anexos a esta Portaria.
Art. 3º Ficam incluídos na Portaria Inmetro n.º 16/2016 os
Anexos F e G anexos a esta Portaria.
Art. 4º Ficam inseridos, no art. 4º da Portaria Inmetro n.°
16/2016, os seguintes parágrafos:

Nº 16, terça-feira, 23 de janeiro de 2018
"§ 1º Excetuam-se da determinação do caput os seguintes
tanques de carga:
I - aqueles que já foram construídos até 15 de janeiro de
2018 e se encontram em estoque, cuja inspeção e aprovação final
da construção ainda não foram realizadas pelo OIA-PP;
II - aqueles que após 15 de janeiro de 2018, se encontram
em processo de construção, cuja data de início da construção seja
anterior a 15 de janeiro de 2018, e que a inspeção e a aprovação
final da construção ainda não foram realizadas pelo OIA-PP.
§ 2º Para efeitos de controle dos tanques de carga que se
encontram nas situações descritas no parágrafo acima, os fornecedores desses tanques de carga deverão enviar ao OCP contratado, até 15 de fevereiro de 2018, uma relação contendo as
seguintes informações:
I - para os tanques de carga que já foram construídos até
15 de janeiro de 2018 e se encontram em estoque: n° da ordem
de serviço, data de aprovação final da construção, RTQ, número
de equipamento, grupos de produtos perigosos aptos a transportar
e nome do responsável técnico do OIA-PP;
II - para os tanques de carga que após 15 de janeiro de
2018, se encontram em processo de construção: n° da ordem de
serviço, data inicial da construção, RTQ, número de equipamento,
grupos de produtos perigosos aptos a transportar e nome do
responsável técnico do OIA-PP."
Art. 5º A consulta pública que originou os requisitos ora
aprovados, foi divulgada pela Portaria Inmetro n.º 357, de 13 de
dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 15 de
dezembro de 2017, seção 01, página 49.
Art. 6º As demais disposições da Portaria Inmetro n.º
16/2016 permanecem inalteradas.
Art. 7º Esta Portaria iniciará a sua vigência na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO

DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL
PORTARIA Nº 7, DE 22 JANEIRO, DE 2018
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), no
exercício da delegação de competência outorgada pela Portaria n.º
257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições
dispostas no item 4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica
aprovada pela Resolução n.º 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 n.° 023/85 e pela Portaria Inmetro n.º 52/2004;
E considerando o constante do Processo Inmetro n.º
52600.0009971/2017 e do Sistema Orquestra n.º 892073, resolve:
Aprovar a família de modelos Prime PHR de bomba
medidora para combustíveis líquidos, marca Gilbarco Veeder Root.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio
do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam.
RAIMUNDO ALVES DE REZENDE

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CIRCULAR No 4, DE 22 DE JANEIRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso de suas atribuições, torna públicas, conforme o conteúdo
do Anexo, as propostas de modificação da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM e da Tarifa Externa Comum em análise pelo Departamento de Negociações Internacionais (DEINT), com o objetivo de colher
subsídios para definição de posicionamento do governo brasileiro no âmbito da coordenação do Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias, do Mercosul (CT-1).
1. Manifestações sobre as propostas deverão ser dirigidas ao DEINT por meio do Protocolo-Geral do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco "J", Térreo,
CEP 70053-900, Brasília (DF). As correspondências deverão fazer referência ao número desta Circular e ser encaminhadas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Circular no Diário Oficial da
União.
2. As informações relativas às propostas deverão ser apresentadas mediante o preenchimento integral do roteiro próprio, disponível na página deste Ministério na Internet, no endereço http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/deint/cgam/tec/TEC_2017/roteiro-de-contestacao.doc. O formulário também pode ser solicitado pelos telefones (61) 2027-7503 e 2027-7258 ou pelo endereço de correio eletrônico
CT1@mdic.gov.br.
3. O acompanhamento sobre a análise das propostas poderá ser realizado por meio do endereço eletrônico http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior-9/arquivos-atuais4 . Caso haja, posteriormente, ajustes de texto realizados pelos técnicos em nomenclatura do CT-1, eventuais manifestações a respeito devem ser encaminhadas a esta Secretaria mediante os procedimentos previstos nesta
Circular.
RENATO AGOSTINHO DA SILVA
ANEXO
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SITUAÇÃO ATUAL
2917.20.00
- Ácidos policarboxílicos ciclânicos, ciclênicos ou cicloterpênicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos,
peroxiácidos e seus derivados

2

SITUAÇÃO PROPOSTA
2917.20
Ácidos Policarboxílicos, ciclânicos, ciclênicos ou cicloterpênicos, seus anidridos, halogenetos,
2917.20.1 peróxidos, perácidos e seus derivados
2917.20.11
Esteres de ácidos policarboxílicos ciclânicos
2917.20.19
Ciclohexanoato de dioctila
2917.20.90
Outros
Outros

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012018012300014

12

2
2

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

Nº 16, terça-feira, 23 de janeiro de 2018
.

.

.

.

.

.

1

2921.11.21
2921.19.11
2921.19.22
2921.19.23
2922.49.90

Dimetilamina
Monoetilamina e seus sais
Di-n-propilamina e seus sais
Monoisopropilamina e seus sais
Outros

12
14
14
14
2

3004.90.79

Outros

8

3006.30.19

Outras

12

3808.93.23

Outros, à base de ametrina, de atrazina ou de diuron

3812.20.00

- Plastificantes compostos para borracha ou plástico

14

3903.20.00

- Copolímeros de estireno-acrilonitrila (SAN)

14

3903.30.20

Sem carga

3904.30.00

- Copolímeros de cloreto de vinila e acetato de vinila

3906.90.49

Outros
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.

.

.
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14

12
2
8

12
14
8

3812.20.1
Plastificantes compostos para borracha ou plástico
3812.21.11
Misturas de ésteres fenil alquilssulfôniico
3812.21.19
Outros
3903.20.00
- Copolímeros de estireno-acrilonitrila (SAN)

2
14

3903.30.2
Sem carga
3903.30.21
Copolímeros de estireno-butadieno - acrilonitrila (ABS)
3903.30.29
Outros
3904.30.00
- Copolímeros de cloreto de vinila e acetato de vinila

2
14

3906.90.46

.

3906.90.49

.

15

2921.11.21
Dimetilamina
2
2921.19.11
Monoetilamina e seus sais
2
2921.19.22
Di-n-propilamina e seus sais
2
2921.19.23
Monoisopropilamina e seus sais
2
2922.49.9
Outros
2922.49.91
L-Valina
2922.49.99
Outros
3004.90.78
Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; 0
everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato;
raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; Tipranavir
Outros
3004.90.79
3006.30.14
À base de gadoteridol
2
3006.30.19
Outras
3808.93.23
Outros, à base de atrazina ou de diuron
14
3808.93.28
Outros, à base de hexazinona, de ametrina

14

14
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Copolímeros de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de metila igual ou
superior a 50 %, em peso; copolímeros acrílicos, em formas de microesferas termoplásticas
encapsulando gás expansor
Outros

2

2

2
14
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3908.10.24

Poliamida-6 ou poliamida-6,6, sem carga

14

3911.90.29

Outros

3912.39.10

Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas

3920.62.99

Outras

4002.11.20

De estireno-butadieno carboxilada (XSBR)

4811.51.29

Outros

5402.20.00

Fios de alta tenacidade, de poliésteres, mesmo texturizados

7007.19.00

-- Outros

7211.90.10

Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em 12
peso
-- Outros
14

14
2
16

3908.10.24
Poliamida-6, sem carga
2
3908.10.25
Poliamida-6,6, sem carga
3911.90.28
Poliisocianatos alifáticos (trimeros, biuretos), polimerizados a partir do Hexametileno diisociano
3911.90.29 (HDI)
Outros
3912.39.10
Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas
3930.62.92
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7226.99.00
8456.11.11
8503.00.10

Para corte de chapas metálicas de espessura superior a 8
mm
De motores ou geradores das subposições 8501.10,
8501.20, 8501.31, 8501.32 ou do item 8501.40.1

12
18
12

0BK
14

.

.

.

8506.10.10

Pilhas alcalinas

16

8506.10.30

Baterias de pilhas

16

8507.50.00

- De níquel-hidreto metálico

18

8529.90.40

De aparelhos da subposição 8526.91

0BK

9018.31.90

Outras

16

.

.

.

.

.

Filme de poliéster para produção de película de proteção solar, com grau óptico, em espessura
mínima de 9 microns e máxima de 750 microns e com largura mínima de 1520 mm e máxima
de 1900 mm, em rolos, com medição de opacidade (HAZE) de até 2% para filmes
tingidos e até 6% para filmes metalizados
Outras

3920.62.99
4002.11.2
De estireno-butadieno carboxilada (XSBR)
12
4002.11.21
Borracha sintética RB830 de estireno butadieno carboxilada (SBR)
4002.11.29
Outras
4811.51.28
Outros, gofrados e lisos na face recoberta ou revestida
4811.51.29
Outros
5402.20
Fios de alta tenacidade, de poliésteres, mesmo texturizados
5402.20.10
Fibra poliéster-arilato
5402.20.90
Outros
7007.19.10
Vidro frontal temperado para lavadoras tipo "Front Load"
7007.19.90
Outros
7211.90.10

2

2
2

14
16

12
12

2
12
2

7226.99.10
Laminado plano de liga de aço-níquel revestido com manganês-cobre-níquel por processo de
7226.99.90 cladeamento (bimetal)
Outros
8456.11.11
Para corte de chapas metálicas de espessura superior a 8 mm

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012018012300015
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Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso

De motores ou geradores das subposições 8501.10, 8501.20, 8501.31, 8501.32 ou do item
8503.00.1
8503.00.11 8501.40.1
Rotor próprio para motores elétricos de corrente alternada, monofásico, de potência in8503.00.12
8503.00.19ferior a 15kw, 01kw, para uso em
máquinas de lavar roupa (Front Load)
Espirais Estator próprio para motor elétrico de corrente alternada, monofásico, de potência inferior a 15kw, 1kw, com diâmetro entre 250mm e 300mm, com conjunto de 36
Outros
Pilhas alcalinas
8506.10.1
De dióxido de manganês, tipo palito (AAA), 1,5 Volts
8506.10.11
De dióxido de manganês, tipo D
8506.10.12
De dióxido de manganês, 12 Volts
8506.10.13
De dióxido de manganês, tipo C
8506.10.14
8506.10.19
Outras
Baterias de pilhas
8506.10.3
De dióxido de manganês alcalinas, 9 Volts
8506.10.31
Outras
8506.10.39
- De níquel-hidreto metálico
8507.50.1
Pilhas recarregáveis, tipo palito (AAA), 1,5 Volts
8507.50.11
Pilhas recarregáveis, tamanho (AA), 1,5 Volts
8507.50.12
Outros acumuladores de níquel- hidreto metálico
8507.50.19
De aparelhos da subposição 8526.91
8529.90.4
Módulo GSM montado
8529.90.41
Outros
8529.90.49
De vidro
9018.31.2
De capacidade inferior ou igual a 2 cm3
9018.31.21
Outras
9018.31.29
Outras
9018.31.90
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2

2
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14BK
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16
2
16
2
18
0BK
16
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