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Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
.

GABINETE DO MINISTRO

1
Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro
n o- 52600.050149/2008, resolve:
Alterar a Portaria Inmetro/Dimel n° 190, de 02 de junho de
2009, de aprovação do modelo CRONOS 6023, de acordo com as
condições especificadas na íntegra da Portaria.
A íntegra da Portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 177,
DE 18 DE AGOSTO DE 2010
OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o
disposto no § 6o do art. 7o do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro
de 1967, e considerando o que consta no processo MDIC no
520001.000905/2010-53, de 20 de julho de 2010,
resolvem:
Art. 1o Estabelecer para os produtos POSTES E CRUZETAS
DE POLIESTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA
LINHAS TELEFÔNICAS OU ELÉTRICAS, NCM 3917.29.00, industrializados na Zona Franca de Manaus, o seguinte Processo Produtivo Básico:
I - fabricação dos insumos utilizados na produção dos postes
e cruzetas;
II - isolamento do molde com filme plástico;
III - aplicação da resina de poliéster mais fios de fibra de
vidro;
IV - secagem;
V - pintura;
VI - retirada da peça do molde; e
VII - acabamento com as etapas de corte, furação e colocação de acessórios.
§ 1o As etapas do Processo Produtivo Básico descritas nos
incisos II a VII deverão ser realizadas na Zona Franca de Manaus,
podendo a etapa descrita no inciso I ser realizada em outras regiões
do País.
§ 2o Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, as
atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser
realizadas por terceiros, exceto as etapas descritas nos incisos VI e
VII que não poderão ser terceirizadas.
§ 3o Para efeito de cumprimento deste processo produtivo
básico, a etapa descrita no inciso I poderá ser dispensada no percentual de 50% (cinquenta por cento), em termos de quantidade,
utilizada na fabricação dos postes e cruzetas, no ano calendário.
Art. 2o Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de quaisquer etapas do Processo Produtivo Básico poderão ser suspensas
temporariamente ou modificadas, por meio de portaria conjunta dos
Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL JORGE
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
SERGIO MACHADO REZENDE
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL
PORTARIA N o- 205, DE 13 DE AGOSTO DE 2010
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente
do Inmetro, através da Portaria n. o- 257, de 12 de novembro de 1991,
conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da
Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n. o- 11, de 12
de outubro de 1988, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
bombas medidoras de combustíveis líquidos, a que se refere a Portaria Inmetro n. o- 23/1985, resolve:
Autorizar, a utilização do sistema de gerenciamento para
bombas medidoras de combustíveis líquidos, marca POSTEC, modelo
POSTEC CONTROLER, fabricado por Veeder-Root do Brasil Com.
Ind. Ltda., de acordo com as condições especificadas na íntegra da
Portaria.
A íntegra da Portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
PORTARIA N o- 206, DE 13 DE AGOSTO DE 2010
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente
do Inmetro, através da Portaria n. o- 257, de 12 de novembro de 1991,
conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da
Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n. o- 11, de 12
de outubro de 1988, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro n° 431/2007,

PORTARIA N o- 207, DE 13 DE AGOSTO DE 2010
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competênciao outorgada pelo Senhor Presidente
do Inmetro, através da Portaria n. - 257, de 12 de novembro de 1991,
conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea
"g", da
Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n. o- 11, de 12
de outubro de 1988, do Conmetro,
De acordo com o Capítulo III, item 8 da Resolução do
Conmetro n.° 11 de 12 de outubro de 1988, resolve:
Aprovar, o modelo LDM5, de sistema de medição e abastecimento de óleo lubrificante, marca GRACO, de acordo com as
condições especificadas na íntegra da Portaria.
A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
PORTARIA N o- 208, DE 13 DE AGOSTO DE 2010
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competênciao outorgada pelo Senhor Presidente
do Inmetro, através da Portaria n. - 257, de 12 de novembro de 1991,
conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea
"g", da
Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n. o- 11, de 12
de outubro de 1988, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico de
bombas medidoras para combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria
Inmetro n.° 023/85, resolve:
Autorizar a instalação de junta giratória, modelos 241TPS801 e 241TPS-803, em mangueira para uso em bombas medidoras
para combustíveis líquidos, marca AILE, de acordo com as condições
especificadas na íntegra da Portaria.
A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
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Ministério do Esporte
SECRETARIA EXECUTIVA
RETIFICAÇÃO

Nº 159, quinta-feira, 19 de agosto de 2010
Art. 1o Criar Grupo de Trabalho Permanente, conforme reza
o art. 7o da Portaria no 79, de 5 de março de 2009, denominado Grupo
de Trabalho de Indicadores ou GT de Indicadores, integrado por:
I - dois representantes, titular e suplente, de cada Secretaria
do Ministério do Meio Ambiente; e
II - dois representantes, titular e suplente: da Agência Nacional de Águas-ANA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, do Serviço Florestal Brasileiro-SFB, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes e do Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro-JBRJ.
§ 1o Caberá a cada Departamento das Secretarias do Ministério do Meio Ambiente, inclusive o SFB, às entidades vinculadas
- ANA, IBAMA, Instituto Chico Mendes e o JBRJ, indicar seus
titulares e suplentes mediante documento oficial a ser dirigido ao
Departamento de Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva do Ministério do Meio Ambiente que coordena os trabalhos do Comitê de
Tecnologia de Informação.
§ 2o Poderão participar das reuniões do GT de Indicadores,
instituições convidadas, como os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente-OEMA e as instituições de pesquisas que produzam estatísticas
e informações relacionadas à temática indicadores, bem como para
compor estratégias de captação, produção, armazenamento, organização e atualização de informações ambientais;
Art. 2o O GT de Indicadores tem os seguintes objetivos
específicos:
I - definir e sistematizar conjunto de indicadores de qualidade ambiental, oficializado de forma consensual entre as diversas
áreas do Ministério do Meio Ambiente, as entidades vinculadas e as
instituições envolvidas na produção e sistematização de informações
ambientais no país;
III - definir prioridades e elaborar estratégias, a partir das
demandas identificadas, junto às instituições que produzem informações e estatísticas ambientais, para preencher as lacunas, em estatísticas e indicadores, nas diferentes áreas temáticas;
IV - selecionar registros administrativos, do Ministério do
Meio Ambiente e vinculadas, passíveis de serem adequados à geração
de estatísticas e indicadores de maneira periódica;
V - submeter à coordenação do GT a criação e as propostas
de trabalhos em sub-grupos;
VI - deliberar sobre a possibilidade de contratação de trabalhos especializados, como consultorias, sempre que necessário, para
colaborar no desenvolvimento das atividades; e
VII - consensuar, com as áreas produtoras, a periodicidade
da divulgação dos indicadores, verificando a particularidade de cada
um, estabelecendo tais prazos em Portaria.
Parágrafo único. O GT de Indicadores terá o prazo de 24
meses para divulgar, via boletim de serviço interno, relatório conclusivo sobre os trabalhos descritos neste artigo;
Art. 3o Os trabalhos de coordenação geral do GT, serão
realizados em conformidade com o Regimento Interno do Comitê de
Tecnologia da Informação.
Art. 4o As eventuais despesas com passagens e diárias dos
membros e dos convidados do GT de Indicadores, assim como membros de seus sub-grupos, deverão correr à conta do órgão, entidades e
organizações representados.
Art. 5o A participação no GT de Indicadores não enseja
qualquer tipo de remuneração.
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Processo Nº 58701.000554/2010-70
No Diário Oficial da União nº 158, de 18 de agosto de 2010,
na Seção 1, página 126 que publicou a DELIBERAÇÃO Nº
131/2010, ANEXO I, onde se lê: Valor aprovado para captação: R$
22.031,10, leia-se: Valor aprovado para captação: R$ 22.015,00.
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Ministério do Meio Ambiente

GUILHERME EUCLIDES BRANDÃO
Presidente do Comitê

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
RETIFICAÇÃO
Na Instrução Normativa publicada no DOU de 18-8-2010,
Seção 1, pág. 126, onde se lê: 17 de outubro de 2010; leia-se: 17 de
agosto de 2010.

SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RESOLUÇÃO N o- 1, DE 17 DE AGOSTO DE 2010
Cria o Grupo de Trabalho Permanente sobre Indicadores Ambientais e de Desenvolvimento Sustentável.
O COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o disposto no art.7o da Portaria no 79, de 5 de março
de 2009 e na Portaria no 160, de 19 de maio de 2009; e
Considerando a necessidade de transparência das informações para a sociedade civil como um todo e que os indicadores
ambientais e de desenvolvimento sustentável constituem-se em importantes ferramentas para o acompanhamento das políticas ambientais do país;
Considerando que a existência de indicadores ambientais e
de desenvolvimento sustentável publicados com periodicidade adequada contribui, significativamente, com o aprimoramento das políticas públicas ambientais e a outras correlatas e;
Considerando a importância da existência de indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável para verificar a eficiência
com que estão sendo implementadas as políticas ambientais no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente-SISNAMA, desenvolvidos dentro do contexto do Sistema Nacional de Informações sobre
Meio Ambiente-SINIMA, resolve:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012010081900056
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Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 363, DE 18 DE AGOSTO DE 2010

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi delegada
no art. 1º, inciso I, do Decreto N o- 3.125, de 29 de julho de 1999, e de
acordo com os elementos que integram o Processo N o14235.000058/99-17, resolve:
Art. 1º Revogar a Portaria N o- 172, de 25 de junho de 2008,
publicada no Diário Oficial da União de 26 de junho de 2008, Seção
1, página 66.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA
o-

PORTARIA N 364, DE 18 DE AGOSTO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso I do art. 1º do Decreto N o- 3.125, de 29 de julho de 1999, e
conforme o disposto no inciso II e § 5º do art. 18 da Lei N o- 9.636, de
15 de maio de 1998, e os elementos que integram o Processo N o10783.021662/91-08, resolve:

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

