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PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 1.290,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013

PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 1.292,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013

PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 1.294,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013

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 01200.000552/201276, de 28/02/2012, resolvem:
Art. 1o Habilitar a empresa OMRON Componentes Automotivos Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda - CNPJ sob o no 07.760.479/0001-03, 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:
- Aparelho para acionamento de vidros elétricos em veículos
automotores, 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.
Parágrafo único. Os modelos do produto relacionados na
nota fiscal devem constar do processo MCTI no 01200.000552/201276, de 28/02/2012.
Art. 4o Esta habilitação poderá ser suspensa ou cancelada, a
qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9o da
o
Lei n 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.

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 01200.005113/201250, de 21/12/2012, resolvem:
Art.1o Habilitar a empresa Teikon Tecnologia Industrial S/A,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda - CNPJ 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 do seguinte bem:
- Dispositivo de armazenamento de dados, não-volátil, à base
de semi condutor, do tipo ''solid state drive - SSD''.
§ 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 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
atenda ao disposto no art. 2o da Portaria Interministerial MCTI/MDIC/MF no 945, de 21 de dezembro de 2012.
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 01200.005113/201250, de 21/12/2012.
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.

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 01200.000856/201152, de 08/04/2011, resolvem:
Art.1o Habilitar a empresa Teikon Tecnologia Industrial S/A,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda - CNPJ sob o no 01.371.925/0001-01, 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 - Aparelho para telemetria e monitoramento de veículos,
com comunicação via rede celular, baseado em técnica digital; e
II - Terminal de entrada e saída de dados para aparelho de
telemetria e monitoramento de veículos, baseado em técnica digital.
§ 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 01200.000856/201152, de 08/04/2011.
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.
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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 01200.002038/201356, de 20/05/2013, resolvem:
Art.1o Habilitar a empresa CM Comandos Lineares Ltda.,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda - CNPJ sob o no 52.898.194/0001-98, 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 impresso com componentes elétricos e eletrônicos, montados, para estabilizador de tensão; e
II - Circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, montados, para equipamento de alimentação ininterrupta de
energia (UPS ou No-break).
§ 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 292, de 9 de maio de 2002.
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 01200.002038/201356, de 20/05/2013.
Art. 4o Esta habilitação poderá ser suspensa ou cancelada, a
qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9o da
o
Lei n 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.

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 01200.005113/201250, de 21/12/2012, resolvem:
Art.1o Habilitar a empresa Teikon Tecnologia Industrial S/A,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda - CNPJ sob o no 01.371.925/0001-01, 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:
- Dispositivo de armazenamento de dados, não-volátil, à base
de semi condutor, do tipo ''solid state drive - SSD''.
§ 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 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
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 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 01200.005113/201250, de 21/12/2012.
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.
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ERNESTO COSTA DE PAULA

Ministério da Cultura
.

GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA N o- 111, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a constituição de Grupo de
Trabalho para subsidiar a elaboração da regulamentação da Lei nº 12.853, de 14 de
agosto de 2013, que trata da gestão coletiva
de direitos autorais.
A MINISTRA DE ESTADO DA CULTURA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º Criar Grupo de Trabalho - GT com a finalidade de
subsidiar a regulamentação da Lei nº 12.853, de 14 de agosto de
2013, que dispõe sobre a gestão coletiva de direitos autorais.
Parágrafo único. Compete ao Grupo de Trabalho apresentar
subsídios técnicos e apontar sugestões para a elaboração de Decreto
que regulamentará aspectos da Lei nº 12.853, de 2013.
Art. 2º O GT será composto por representante titular e suplente dos seguintes órgãos, entidades e setores:
I - Diretoria de Direitos Intelectuais da Secretaria Executiva;
II - Grupo de Ação Parlamentar Pró-Música;
III - Associação Procure Saber;
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IV - Associações integrantes do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD;
V - Sindicatos de músicos ou compositores;
VI - Sociedade Brasileira de Autores Teatrais - SBAT;
VII - Colégio Nacional dos Sindicatos de Artistas e Técnicos
em Espetáculos de Diversões - CONATED;
VIII - Associação Defensora de Direitos Autorais - ADDAF;
IX - Associação de Gestão Coletiva dos Artistas Intérpretes
do Audiovisual do Brasil - Inter Artis Brasil;
X - representante do setor de radiodifusão;
XI - Associação Brasileira de Televisão por Assinatura ABTA;
XII - representante do setor de radiodifusão pública;
XIII - representante do setor de exibidores de cinema;
XIV - representante do setor de hotéis, bares e restaurantes;
XV - Ministério da Justiça; e
XVI - Secretaria do Audiovisual (SAV) e Agência Nacional
do Cinema - ANCINE.
§ 1º A Coordenação do GT será exercida por representante
da Diretoria de Direitos Intelectuais da Secretaria Executiva.
§ 2º Os membros titulares e suplentes do GT serão indicados
pelos respectivos órgãos e entidades à Coordenação do GT no prazo
de dez dias, a contar da data de publicação desta Portaria, e serão
designados por ato da Ministra de Estado da Cultura.
Art. 3º O funcionamento do GT observará agenda pactuada
com seus representantes.
Art. 4º A Coordenação do GT poderá convidar terceiros para
contribuir com o desenvolvimento dos trabalhos relacionados ao objeto desta Portaria.
Art. 5º O prazo para a conclusão dos trabalhos é de quarenta
e cinco dias a contar da data da publicação do Ato de designação dos
membros.
Art. 6º A participação no GT não ensejará remuneração e
será considerada como serviço público relevante.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTA SUPLICY

1
Cidade/UF: Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 96.274.915/0001-64
Valor total do orçamento aprovado: de R$ 7.491.106,00 para
R$ 7.325.106,00
Valor aprovado no artigo 1º da Lei nº. 8.685/93: de R$
3.000.000,00 para R$ 2.000.000,00
Banco: 001- agência: 0598-3 conta corrente: 33.904-0
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: R$
1.000.000,00
Banco: 001- agência: 0598-3 conta corrente: 33.905-9
Valor aprovado no artigo 3º da Lei nº. 8.685/93: de R$
3.000.000,00 para R$ 1.842.300,00
Banco: 001- agência: 0598-3 conta corrente: 33.912-1
Aprovado na Reunião de Diretoria Colegiada nº 507, realizada em 09/12/2013.
Prazo de captação: até 31/12/2015.
Art. 4º Aprovar o redimensionamento dos valores orçamentários do projeto audiovisual abaixo relacionado, para o qual a proponente fica autorizada a captar recursos através da formalização de
contratos de coprodução nos termos do art. 3º da Lei nº. 8.685, de
20/07/1993, e mediante patrocínio, na forma prevista no art. 1º-A da
Lei nº. 8.685, de 20/07/1993.
11-0368 - U-513 Em Busca do Lobo Solitário
Processo: 01580.032914/2011-80
Proponente: PSI Comércio e Serviços Ltda.
Cidade/UF: São Paulo / SP
CNPJ: 05.372.676/0001-20
Valor total do orçamento aprovado: de R$ 1.390.690,00 para
R$ 1.801.230,00
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$
758.000,00 para R$ 990.013,00
Banco: 001- agência: 2807-X conta corrente: 39.540-4
Valor aprovado no artigo 3º da Lei nº. 8.685/93: de R$
563.155,50 para R$ 721.155,50
Banco: 001- agência: 2807-X conta corrente: 39.539-0
Aprovado na Reunião de Diretoria Colegiada nº. 507, realizada em 09/12/2013.
Prazo de captação: até 31/12/2015.
Art. 5º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
ROSANA DOS SANTOS ALCÂNTARA

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA
DELIBERAÇÃO N 226, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO

A DIRETORA-PRESIDENTE SUBSTITUTA da ANCINE,
no uso das atribuições legais elencadas pela Resolução de Diretoria
Colegiada nº. 22/2011, e em cumprimento ao disposto na Lei nº.
8.313, de 23/12/1991, Lei nº. 8.685, de 20/07/1993, Medida Provisória nº. 2.228-1, de 06/09/2001, e Decreto nº. 4.456, de
04/11/2002, resolve:
Art. 1º Aprovar a análise complementar dos projetos audiovisuais relacionados abaixo, para os quais as proponentes ficam
autorizadas a captar recursos através da formalização de contratos de
coprodução nos termos do art. 3º da Lei nº. 8.685, de 20/07/1993, e
mediante patrocínio, na forma prevista no art. 1º-A da Lei nº. 8.685,
de 20/07/1993.
12-0395 - Vida de Palhaço
Processo: 01580.018639/2012-72
Proponente: Gullane Entretenimento S.A.
Cidade/UF: São Paulo / SP
CNPJ: 01.378.559/0001-12
Valor total do orçamento aprovado: de R$ 9.799.500,00 para
R$ 9.140.169,70
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$
4.000.000,00 para R$ 3.168.497,21
Banco: 001- agência: 2947-5 conta corrente: 16.880-7
Valor aprovado no artigo 3º da Lei nº. 8.685/93: de R$
2.309.525,00 para R$ 2.489.120,00
Banco: 001- agência: 2947-5 conta corrente: 16.878-5
Aprovado na Reunião de Diretoria Colegiada nº. 506, realizada em 03/12/2013.
Prazo de captação: até 31/12/2016.
Art. 2º Aprovar a análise complementar do projeto audiovisual relacionado abaixo, para os quais as proponentes ficam autorizadas a captar recursos mediante patrocínio, na forma prevista no
art. 1º-A da Lei nº. 8.685, de 20/07/1993.
13-0203 - Piano e Orquestra: Road Movie
Processo: 01580.013037/2013-18
Proponente: Buriti Filmes Ltda
Cidade/UF: São Paulo / SP
CNPJ: 02.238.621/0001-33
Valor total do orçamento aprovado: de R$ 357.500,00 para
R$ 355.500,00
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$
339.625,00 para R$ 337.625,00
Banco: 001- agência: 1201-7 conta corrente: 37.924-7
Aprovado na Reunião de Diretoria Colegiada nº. 507, realizada em 09/12/2013.
Prazo de captação: até 31/12/2016.
Art. 3º Aprovar a análise complementar do projeto audiovisual abaixo relacionado, para o qual a proponente fica autorizada a
captar recursos através da comercialização de certificados de investimento e através da formalização de contratos de coprodução nos
termos dos arts. 1º e 3º da Lei nº. 8.685, de 20/07/1993 respectivamente, e mediante patrocínio, na forma prevista no art. 1º-A da
Lei nº. 8.685, de 20/07/1993.
12-0329 - Qualquer Gato Vira Lata 2
Processo: 01580.019599/2012-86
Proponente: Tietê Produções Cinematográficas Ltda.

DELIBERAÇÃO N o- 227, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013

o-

O SUPERINTENDENTE DE FOMENTO da ANCINE, no
uso das atribuições legais conferidas pela Portaria no 324 de 10 de
outubro de 2011; e em cumprimento ao disposto na Lei n o 8.685, de
20 de julho de 1993, Medida Provisória n o 2.228-1, de 06 de
setembro de 2001, Decreto n o 4.456, de 04 de novembro de 2002,
delibera:
Art. 1º Aprovar o remanejamento das fontes de recursos do
projeto audiovisual abaixo relacionado, para o qual as proponentes
ficam autorizadas a captar recursos através da comercialização de
certificados de investimento e mediante patrocínio, nos termos dos
arts. 1º e 1º-A da Lei nº. 8.685, de 20/07/1993, respectivamente.
10-0169 - Querido Embaixador
Processo: 01580.017375/2010-78
Proponente: Toscana Audiovisual Ltda.
Cidade/UF: Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 29.254.331/0001-30
Valor total do orçamento aprovado: R$ 2.660.657,44
Valor aprovado no artigo 1º da Lei nº. 8.685/93: R$
2.025.572,33
Banco: 001- agência: 1569-5 conta corrente: 22.031-0
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$
120.000,00 para R$ 170.000,00
Banco: 001- agência: 1569-5 conta corrente: 25.684-6
Prazo de captação: até 31/12/2013.
06-0283 - Deserto Azul
Processo: 01580.034881/2006-45
Proponente: Eder San Júnior Cinematografica e Arte Ltda.
Cidade/UF: Belo Horizonte / MG
CNPJ: 09.207.344/0001-40
Valor total do orçamento aprovado: R$ 2.488.302,01
Valor aprovado no artigo 1º da Lei nº. 8.685/93: de R$
1.148.302,01 para R$ 698.302,01
Banco: 001- agência: 3610-2 conta corrente: 42.486-2
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$
1.200.000,00 para R$ 1.650.000,00
Banco: 001- agência: 3610-2 conta corrente: 38.489-5
Prazo de captação: até 31/12/2013.
11-0185 - A Tropa do Trapo - Na Selva do Arco Íris
Processo: 01580.014755/2011-31
Proponente: Raiz Produções Cinematográficas Ltda ME.
Cidade/UF: São Paulo / SP
CNPJ: 44.154.342/0001-31
Valor total do orçamento aprovado: R$ 3.976.338,62
Valor aprovado no artigo 1º da Lei nº. 8.685/93: de R$
755.504,07 para R$ 400.000,00
Banco: 001- agência: 1551-2 conta corrente: 18.388-1
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$
0,00 para R$ 355.504,07
Banco: 001- agência: 1551-2 conta corrente: 19.389-X
Prazo de captação: até 31/12/2015.
10-0610 - Vermelho Russo
Processo: 01580.056474/2010-75
Proponente: Guinle Produções Artísticas Ltda ME.
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Cidade/UF: São Paulo / SP
CNPJ: 09.287.514/0001-44
Valor total do orçamento aprovado: R$ 1.036.657,00
Valor aprovado no artigo 1º da Lei nº. 8.685/93: de R$
300.000,00 para R$ 100.000,00
Banco: 001- agência: 0722-6 conta corrente: 42.386-6
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$
550.000,00 para R$ 884.824,15
Banco: 001- agência: 0722-6 conta corrente: 42.388-2
Valor aprovado no artigo 3º da Lei nº. 8.685/93: de R$
134.824,15 para R$ 0,00
Banco: 001- agência: 0722-6 conta corrente: 42.387-4
Prazo de captação: até 31/12/2014.
Art. 2º Aprovar o remanejamento das fontes de recursos e
realizar a revisão orçamentária do projeto audiovisual abaixo relacionado, para o qual a proponente fica autorizada a captar recursos
através da formalização de contratos de coprodução e mediante patrocínio, nos termos dos arts. 3º-A e 1º-A da Lei nº. 8.685, de
20/07/1993, respectivamente.
13-0361 - Conselho Tutelar
Processo: 01580.022098/2013-68
Proponente: Vison Produções Artísticas Ltda.
Cidade/UF: Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 28.629.780/0001-52
Valor total do orçamento aprovado: de R$ 6.161.787,01 para
R$ 6.023.665,45
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$
3.453.697,65 para R$ 2.072.482,18
Banco: 001- agência: 1253-X conta corrente: 36.920-9
Valor aprovado no artigo 3º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$
1.000.000,00 para R$ 2.250.000,00
Banco: 001- agência: 1253-X conta corrente: 36.921-7
Prazo de captação: até 31/12/2016.
Art. 3º Aprovar o remanejamento das fontes de recursos do
projeto audiovisual abaixo relacionado, para o qual a proponente fica
autorizada a captar recursos mediante patrocínio e através da formalização de contratos de coprodução nos termos dos arts. 1º-A e 3º
da Lei nº. 8.685, de 20/07/1993, respectivamente.
12-0221 - D. Pedro II
Processo: 01580.016014/2012-76
Proponente: Regina Filmes Ltda.
Cidade/UF: Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 42.164.699/0001-75
Valor total do orçamento aprovado: R$ 7.216.806,34
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: R$
4.000.000,00
Banco: 001- agência: 0392-1 conta corrente: 47.607-2
Valor aprovado no artigo 3º da Lei nº. 8.685/93: de R$
2.855.966,02 para R$ 855.966,00
Banco: 001- agência: 0392-1 conta corrente: 47.606-4
Prazo de captação: até 31/12/2016.
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
PAULO ALCOFORADO

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 317 de 21 de agosto de 2013, publicada no
DOU de 23 de agosto de 2013, Seção 1, pág. 7, referentes aos nomes
dos selecionados do Edital Programa Rede Nacional Funarte Artes
Visuais 10ª edição, onde se lê: "Pedro Urano de Carvalho", leia-se:
"Cinematográfica Ameraba Ltda", onde se lê: "Antonio Martins de
Araújo Neto", leia-se: "A C Produções Ltda - ME" e onde se lê:
"Joeser Alvares da Silva", leia-se: "Associação Coletivo Madeirista ACME".

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL
E FISCALIZAÇÃO
CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA
PORTARIA N o- 62, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
A DIRETORA DO CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL E
FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso da atribuição que lhe
foi conferida pela Portaria n.º 308, de 11/05/2012, e de acordo com o
disposto no inciso VIII, art. 17, Anexo I, do Decreto n.º 6.844, de
07/05/2009, e com a Lei n.º 3.924, de 26/07/1961, e com a Portaria
SPHAN n.º 07, de 1º/12/1988, e ainda do que consta dos processos
administrativos relacionados nos anexos a esta Portaria, resolve:
I -Expedir PERMISSÃO sem prejuízo das demais licenças
exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Administração Pública,
aos arqueólogos coordenadores dos projetos de pesquisa arqueológica
relacionados no anexo I desta Portaria.
II -Expedir RENOVAÇÃO, sem prejuízo das demais licenças
exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Administração Pública,
às instituições executoras dos projetos de pesquisa arqueológica relacionados no anexo II desta Portaria.
III -Expedir AUTORIZAÇÃO, sem prejuízo das demais licenças exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Administração
Pública, às instituições executoras dos projetos de pesquisa arqueológica relacionados no anexo III a esta Portaria.

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

