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PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 992,
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017
Habilitação à fruição dos benefícios fiscais
de que trata o Decreto no 5.906, de 26 de
setembro de 2006.
OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES E DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhes
confere o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 2006, e considerando o que consta no processo MCTI no 01200.000563/2016-80,
de 01/03/2016, resolvem:
Art. 1o Habilitar a empresa Hydra Corona Sistemas de
Aquecimento de Agua Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o no
62.032.180/0006-55, à fruição dos benefícios fiscais de que trata o
Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, quando da fabricação
do seguinte bem:
- Controlador automático de temperatura.
§ 1o Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de
operação e os cabos para interconexão e de alimentação que, em
quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo,
conforme consta no respectivo processo.
§ 2o Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito
do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado
neste artigo.
Art. 2o Será cancelada a habilitação 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 As notas fiscais relativas à comercialização do bem
relacionado no art. 1o deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Parágrafo único. Os modelos do produto relacionados na
nota fiscal devem constar do processo MCTI no 01200.000563/201680, de 01/03/2016.
Art. 4o Esta habilitação poderá ser suspensa ou cancelada, a
qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9o da
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, caso a empresa beneficiária
deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas
no Decreto no 5.906, de 2006.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
MARCOS PEREIRA
Ministro de Estado da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços
PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 993,
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017
Habilitação à fruição dos benefícios fiscais
de que trata o Decreto no 5.906, de 26 de
setembro de 2006.
OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES E DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhes
confere o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de
2006, e considerando o que consta no processo MCTI no
01200.000571/2016-26, de 01/03/2016, resolvem:
Art. 1o Habilitar a empresa Hydra Corona Sistemas de
Aquecimento de Agua Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o no
62.032.180/0006-55, à fruição dos benefícios fiscais de que trata o
Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, quando da fabricação
do seguinte bem:
- Controle remoto digital para chuveiro elétrico, por infravermelho, baseado em técnica digital.
§ 1o Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de
operação e os cabos para interconexão e de alimentação que, em
quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo,
conforme consta no respectivo processo.
§ 2o Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito
do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado
neste artigo.
Art. 2o Será cancelada a habilitação 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 As notas fiscais relativas à comercialização do bem
relacionado no art. 1o deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
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Parágrafo único. Os modelos do produto relacionados na
nota fiscal devem constar do processo MCTI no 01200.000571/201626, de 01/03/2016.
Art. 4o Esta habilitação poderá ser suspensa ou cancelada, a
qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9o da
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, caso a empresa beneficiária
deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas
no Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
MARCOS PEREIRA
Ministro de Estado da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços
PORTARIA Nº 577, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, observado o disposto no
Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, e na Portaria nº 4.287,
de 21 de setembro de 2015, e considerando o que consta do Processo
nº 01250.003537/2017-07, resolve:
Art. 1o Autorizar, de acordo com o artigo 16 do Decreto n.º
5.371, de 17 de fevereiro de 2005, à TV JANGADEIRO LTDA.,
concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no
município de Fortaleza, estado do Ceará, a executar o Serviço de
Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, em caráter secundário, com utilização de tecnologia
digital, no município de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, por meio
do canal 35 (trinta e cinco), visando à retransmissão de seus próprios
sinais.
Art. 2o A presente autorização reger-se-á pelas disposições
do citado Decreto e demais normas específicas.
Art. 3o Determinar que, no prazo de até nove meses antes da
data do desligamento do sinal sinal analógico na referida localidade,
a entidade apresente ao Ministério das Comunicações o projeto técnico de instalação da estação.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 744, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de
2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º Autorizar EMPREENDIMENTOS RADIODIFUSÃO
CABO FRIO LTDA a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em
caráter secundário, com utilização de tecnologia digital no Município
de RIO BONITO, Estado do RIO DE JANEIRO, por meio do canal
30 (trinta), visando a retransmissão dos seus próprios sinais, por
recepção via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência,
nos termos do Processo nº 53900.042399/2016-94 e da Nota Técnica
nº 1628/2017/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 811, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de
2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º Autorizar EMPRESA DE RÁDIO E TELEVISÃO
NOSSO MUNDO LTDA a executar o Serviço de Retransmissão de
Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em
caráter secundário, com utilização de tecnologia digital no Município
de NAVIRAÍ, Estado do MATO GROSSO DO SUL , por meio do
canal 23 (vinte e três), visando a retransmissão dos sinais gerados
pela FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
DE MARINGÁ, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons
e Imagens, canal 31 E (trinta e um educativo), no município de
MARINGÁ, estado do PARANÁ, por recepção via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a utilização
dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter provisório
para funcionamento em tecnologia analógica, condicionado à autorização para uso da radiofrequência, nos termos do Processo nº
53900.041731/2016-61 e da Nota Técnica nº 3277/2017/SEI-MCTIC.
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Nº 41, quarta-feira, 1 de março de 2017
Parágrafo único. A Entidade deverá encaminhar o projeto
técnico para funcionamento em tecnologia digital à Agência Nacional
de Telecomunicações no prazo máximo de nove meses antes da data
prevista para o desligamento do sinal analógico na localidade, conforme cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, ou a qualquer tempo, após a autorização
do respectivo serviço, respeitado o prazo máximo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 932, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017
Aprova o Regimento Interno do Instituto
Nacional da Mata Atlântica - INMA.
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, SUBSTITUTO, considerando o disposto no item III do Art. 1º do Decreto nº 8.851, de 20 de
setembro de 2016, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87,
parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto nº 8.877, de 18 de outubro de 2016,
resolve:
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Instituto Nacional
da Mata Atlântica - INMA, na forma do Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ELTON SANTA FÉ ZACARIAS
ANEXO
REGIMENTO INTERNO
DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA
CAPÍTULO I
DA CATEGORIA E DA COMPETÊNCIA
Art. 1º O Instituto Nacional da Mata Atlântica é unidade de
pesquisa integrante da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, na forma do disposto no Decreto nº
8.877, de 18 de outubro de 2016.
Art. 2º O Instituto é Instituição Científica e Tecnológica ICT, nos termos da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004,
regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005.
Art. 3º A sede do Instituto está localizada no Município de
Santa Teresa, Espírito Santo, onde se encontra instalada sua administração central, áreas expositivas, laboratórios e coleções, arquivo,
biblioteca, e demais dependências.
Art. 4º O Instituto tem como finalidade realizar pesquisa,
promover a inovação científica, formar recursos humanos, conservar
acervos e disseminar conhecimento nas suas áreas de atuação, relacionadas à Mata Atlântica, propiciando ações para a conservação da
biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira.
Art. 5º Ao Instituto Nacional da Mata Atlântica compete:
I - elaborar e executar programas, projetos e atividades de
pesquisa e desenvolvimento técnico-científico, no âmbito de suas
finalidades;
II - disseminar conhecimento científico e tecnológico;
III - formar recursos humanos no âmbito de sua finalidade;
IV - desenvolver e disponibilizar serviços decorrentes de
suas pesquisas, contratos, convênios, acordos e ajustes, resguardados
os direitos relativos à propriedade intelectual;
V - promover, apoiar e realizar cursos, conferências, seminários e outros conclaves de caráter técnico-científico;
VI - formar, manter e custodiar acervos científicos e documentais; e
VII - fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento de projetos estratégicos para a Mata
Atlântica.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 6º O Instituto Nacional da Mata Atlântica - INMA tem
a seguinte estrutura organizacional:
I - Divisão de Ciências - DICIE
a) Setor de Pesquisa - SEPEQ
b) Setor de Coleções - SECOL
c) Setor de Informação e Documentação - SEIND
d) Setor de Educação e Difusão - SEDIF
II - Divisão de Planejamento e Gestão - DIPGE
a) Setor de Orçamento e Finanças - SEORF
b) Setor de Compras e Licitação - SELIC
c) Setor de Recursos Humanos - SERHU
d) Setor de Material e Patrimônio - SEMAP
e) Setor de Serviços Gerais - SESEG
III - Museu de Biologia Professor Mello Leitão - MBML
IV - estações biológicas:
a) Estação Biológica de Santa Lúcia, situada na região de
Valsugana Velha, no Município de Santa Teresa, Espírito Santo; e
b) Estação Biológica de São Lourenço, situada no Bairro de
São Lourenço, no Município de Santa Teresa, Espírito Santo.
Art. 7° O Instituto tem como Órgão Colegiado vinculado o
Conselho Técnico Científico - CTC.
Art. 8º O Instituto será dirigido por Diretor, cujo cargo em
comissão será provido pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
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