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Nº 8, quarta-feira, 13 de janeiro de 2016
§ 1o Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de
operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhem os bens mencionados 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 dos bens relacionados
neste artigo.
Art. 2o Será cancelada a habilitação caso a empresa não
atenda ao disposto no art. 2o da Portaria Interministerial
MCT/MDIC/MF no 917, de 22 de dezembro de 2003.
Art. 3o As notas fiscais relativas à comercialização dos bens
relacionados no art. 1o deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na
nota fiscal devem constar do processo MCTI no 01200.002946/201510, de 27/07/2015.
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.
CELSO PANSERA
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia
e Inovação
ARMANDO MONTEIRO
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
PORTARIA INTERMINISTERIAL No 28,
DE 12 DE JANEIRO DE 2016
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 E INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR, 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 01200.002946/201510, de 27/07/2015, resolvem:
Art.1o Habilitar a empresa Teikon Tecnologia Industrial S/A,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF sob o no 01.371.925/0004-54, à fruição dos
benefícios fiscais de que trata o Decreto no 5.906, de 26 de setembro
de 2006, quando da fabricação dos seguintes bens:
I - Circuito integrado eletrônico do tipo memória RAM,
montada, para montagem em superfície;
II - Circuito integrado eletrônico do tipo memória flash,
montada, para montagem em superfície; e
III - Circuito integrado eletrônico do tipo memória RAM,
combinada com memória flash, montada, para montagem em superfície.
§ 1o Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de
operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhem os bens mencionados 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 dos bens relacionados
neste artigo.
Art. 2o Será cancelada a habilitação caso a empresa não
atenda ao disposto no art. 2o da Portaria Interministerial
MCT/MDIC/MF no 945, de 21 de dezembro de 2012.
Art. 3o As notas fiscais relativas à comercialização dos bens
relacionados no art. 1o deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na
nota fiscal devem constar do processo MCTI no 01200.002946/201510, de 27/07/2015.
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.
CELSO PANSERA
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia
e Inovação
ARMANDO MONTEIRO
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

PORTARIA INTERMINISTERIAL No 29,
DE 12 DE JANEIRO DE 2016
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 E INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR, 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 01200.003428/201513, de 07/08/2015, resolvem:
Art. 1o Habilitar a empresa ADC Telecomunicações Indústria
e Comércio Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o no 66.678.517/0001-42, 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:
- Caixa para emendas de fibras ópticas.
§ 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 01200.003428/201513, de 07/08/2015.
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.
CELSO PANSERA
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia
e Inovação
ARMANDO MONTEIRO
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
PORTARIA No 35, DE 12 DE JANEIRO DE 2016
Reabilitação de produto à fruição de benefício fiscal de que trata o Decreto no
5.906, de 26 de setembro de 2006.
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto nos §§ 4o e 5o, do art. 36, do Decreto no
5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no
Processo MCTI no 01200.000889/2015-26, de 17 de março de 2015,
resolve:
Art. 1o Conceder reabilitação de produto, abaixo relacionado,
à fruição de benefício fiscal de que trata o Decreto no 5.906, de 26 de
setembro de 2006, à empresa Comtac Bahia Ltda, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o no 11.218.398/0001-53, cuja habilitação foi suspensa
pela Portaria MCTI no 366, de 22 de maio de 2015, publicada em 27
de maio de 2015, em face de adimplemento das obrigações legais no
prazo concedido:
I - Fonte de alimentação e conversor de corrente contínua
para unidades de processamento digital de pequena capacidade.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria MCTI no 366, de 22 de maio de
2015, publicada em 27 de maio de 2015.
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Ministério da Cultura
.

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1, DE 12 DE JANEIRO DE 2016
Divulga o resultado da Avaliação de Desempenho Institucional para fins de Gratificações de Desempenho de Atividade
Cultural - GDAC, de Atividade de Cargos
Específicos - GDACE, de Atividade de Infraestrutura - GDAIE e de Atividade em
Políticas Sociais - GDAPS relativas ao
exercício 2015.
O MINISTRO DE ESTADO DA CULTURA, INTERINO,
em conformidade com o inciso I do art. 1º do Decreto nº 6.532, de 5
de agosto de 2008, e no uso da atribuição que lhe confere o inciso II
do parágrafo único do art. 87 da Constituição e tendo em vista o
disposto no art. 10º do Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010 e
nas Portarias nº 109, de 8 de outubro de 2014, nº 104 de 23 de
outubro de 2015 e nº 129 de 29 de dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º O percentual de atingimento das metas para fins de
Avaliação de Desempenho Institucional do Ministério da Cultura, no
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, foi de 100%,
correspondendo a 80 (oitenta) pontos para fins de composição das
Gratificações de Desempenho de Atividade Cultural - GDAC, de
Atividade de Cargos Específicos - GDACE, de Atividade de Infraestrutura - GDAIE e de Atividade em Políticas Sociais GDAPS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO CALDEIRA BRANT MONTEIRO DE CASTRO

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 12 de janeiro de 2016
Nº 6 - O SUPERINTENDENTE DE FOMENTO da ANCINE, no uso
das atribuições legais conferidas pela Portaria no 140 de 03 de julho
de 2012; e em cumprimento ao disposto na Lei nº. 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, Lei nº. 8.685, de 20 de julho de 1993, Medida
Provisória nº. 2.228-1, de 06 de setembro de 2001, Decreto nº. 4.456,
de 04 de novembro de 2002, e considerando o inciso II do art. 31 da
Resolução de Diretoria Colegiada nº 59 da ANCINE, decide:
Art. 1º Aprovar os projetos audiovisuais relacionados abaixo,
para os quais as proponentes ficam autorizadas a captar recursos nos
termos das leis indicadas, cujo prazo de captação se encerra em
31/12/2017
15-0627 - IMDABA
Processo: 01580.071665/2015-71
Proponente: ARARUNA FILMES EIRELI - ME
Cidade/UF: São Paulo/SP
CNPJ: 17.258.788/0001-33
Valor total aprovado: R$ 2.068.277,49
Valor aprovado no Art. 1ºA da Lei nº. 8.685/93: R$
1.964.863,61
Banco: 001- agência: 1270-X conta corrente: 23.385-4
15-0740 - DARK SIDE OF CHEF
Processo: 01580.083879/2015-91
Proponente: FILMES MAIS LTDA
Cidade/UF: São Paulo/SP
CNPJ: 03.435.290/0001-94
Valor total aprovado: R$ 723.594,46
Valor aprovado no Art. 1ºA da Lei nº. 8.685/93: R$
687.414,73
Banco: 001- agência: 3347-2 conta corrente: 06.142-5
16-0010 - DANAÇÃO DOS JUSTOS
Processo: 01580.084932/2015-71
Proponente: LUZ XXI CINE VIDEO LTDA
Cidade/UF: São Paulo/SP
CNPJ: 71.617.252/0001-02
Valor total aprovado: R$ 3.593.414,00
Valor aprovado no Art. 1ºA da Lei nº. 8.685/93: R$
2.113.743,30
Banco: 001- agência: 2801-0 conta corrente: 83.450-5
16-0011 - ESCOLAS TRANSFORMADORAS
Processo: 01580.085003/2015-89
Proponente: MARIA FARINHA FILMES E PRODUÇÕES
LTDA
Cidade/UF: Rio de Janeiro/RJ
CNPJ: 12.396.390/0001-40
Valor total aprovado: R$ 1.886.200,00
Valor aprovado no Art. 1ºA da Lei nº. 8.685/93: R$
1.791.890,00
Banco: 001- agência: 1270-X conta corrente: 23.386-2
16-0012 - MENINAS DO CRIME
Processo: 01580.084893/2015-10
Proponente: PLANO GERAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
E CINEMATOGRÁFICAS LTDA
Cidade/UF: São Paulo/SP
CNPJ: 06.207.523/0001-90
Valor total aprovado: R$ 7.100.000,00
Valor aprovado no Art. 1ºA da Lei nº. 8.685/93: R$
4.000.000,00
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