Nº 117, quarta-feira, 21 de junho de 2017
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 32,
DE 19 DE JUNHO DE 2017
Declara a pessoa jurídica que menciona cohabilitada a operar no Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi), instituído pela Lei nº
11.488, de 15 de Junho de 2007.
O AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOAÇABA-SC, no uso das atribuições que lhe conferem o
disposto no art. 6º da Lei 10.593, de 6 de dezembro de 2002, tendo
em vista o disposto na Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 e na
Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, e alterações
posteriores, e considerando o que consta do processo fiscal nº
13983.720152/2017-12, DECLARA que:
Art. 1º - Fica a pessoa jurídica a seguir identificada COHABILITADA a operar no Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI, em conformidade com
o disposto na Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, regulamentada
pelo Decreto nº 6.144, de 03 de julho de 2007, e Instrução Normativa
RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, e alterações posteriores.
Nome empresarial
SETA CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ
05.637.333/0001-40
Nome do projeto
EOL Ventos da Bahia XVIII
Portaria de aprovação do projeto Portaria MME nº 132, de 05/08/2016
Titularidade do projeto
PARQUE EÓLICO VENTOS DA BAHIA XVIII S/A
(CNPJ 23.888.804.0001-74)
Setor de infraestrutura favorecido Energia
Período de execução
01/05/2017 a 01/11/2018

Art. 2º - A co-habilitação poderá ser cancelada a qualquer
tempo em caso de inobservância, pela beneficiária, de qualquer dos
requisitos que condicionaram a concessão do regime.
Art. 3º - Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de sua publicação.
LETICIA DE SOUZA

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM JOINVILLE
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 26,
DE 20 DE JUNHO DE 2017
Autoriza o fornecimento de selos de controle de bebidas para importação.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
JOINVILLE/SC, no uso da atribuição que lhe confere o art. 302,
inciso IX, combinado com o art. 224, inciso VII e o art. 314, inciso
VI, da Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, publicado no
DOU de 17 de maio de 2012, e considerando o disposto no art. 51, da
Instrução Normativa RFB nº 1.432, de 26 de dezembro de 2013,
publicada no DOU de 27 de dezembro de 2013 e no art. 336 do
Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, publicado no DOU de 16
de junho de 2010 e, ainda, considerando o pedido da empresa ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA, CNPJ nº
07.635.245/0001-34, portadora do Registro Especial de Importador de
Bebidas Alcoólicas de nº 09202/029, formulado nos autos do processo nº 10920-721.615/2013-78, situada na Rua Dona Francisca, nº
6.750, Zona Industrial Norte, em Joinville/SC, CP 89219-530, declara:
Art. 1º Autorizado o fornecimento de 1.121.004 (hum milhão, cento e vinte e um mil e quatro) selos de controle, Código 982914, Tipo UISQUE, Cor AMARELO, para produto estrangeiro a ser
selado no exterior, nas especificações e quantidades abaixo identificadas, a saber:
Unidade Caixa Marca Comercial
Característica do Produto
156.780 13.065 Johnnie Walker Black Uísque escocês, em caixas de 12
Label
garrafas de 1000 ml, 40 GL, idade
acima de 12 anos.
28.656 2.388 White Horse
Uísque escocês, em caixas de 12
garrafas de 500 ml, 40 GL, idade
até 8 anos.
28.224 2.352 Johnnie Walker Double Uísque escocês, em caixas de 12
Black Label
garrafas de 1000 ml, 40 GL, idade
acima de 12 anos
7.212
1.202 Johnnie Walker Gold Uísque escocês, em caixas de 6
Reserve
garrafas de 750 ml, 40 GL, idade
acima de 12 anos.
77.184 6.432 White Horse
Uísque escocês, em caixas de 12
garrafas de 1000 ml, 40 GL, idade
acima de 12 anos.
615.792 51.316 Johnnie Walker Red Label Uísque escocês, em caixas de 12
garrafas de 1000 ml, 40 GL, idade
até 8 anos.
18.456 1.538 Buchanan´s
Uísque escocês, em caixas de 12
garrafas de 1000ml, 40 GL, idade
até 12 anos.
60.204 5.017 Grand Old Parr
Uísque escocês, em caixas de 12
garrafas de 1000 ml, 40 GL, idade
até 8 anos.
15.060 1.255 Grand Old Parr Silver Uísque escocês, em caixas de 12
garrafas de 1000 ml, 40 GL, idade
até 8 anos.
28.224 2.352 Johnnie Walker Red La- Uísque escocês, em caixas de 12
bel
garrafas de 500 ml, 40 GL, idade
até 8 anos.
28.224 2.352 Logan
Uísque escocês, em caixas de 12
garrafas de 700 ml, 40 GL, idade
até 8 anos.
56.988 4.749 Bell's
Uísque escocês, em caixas de 6
garrafas, de 700 ml, 40 GL, idade
até 8 anos.

1
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de sua publicação no DOU.
HONORINO JOSÉ GONÇALVES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 10ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM PORTO ALEGRE
SERVIÇO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO
TRIBUTÁRIO
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 8,
DE 19 DE JUNHO DE 2017
Exclui pessoa jurídica do Parcelamento Especial (PAES), de que trata o art. 1º da Lei
nº 10.684, de 30 de maio de 2003.
O AUDITOR-FISCAL DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL abaixo identificado, em exercício na delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, no uso da
competência delegada pela Portaria DRF/POA nº º 091/2012, publicada no DOU de 16 de julho de 2012, e tendo em vista o disposto
nos arts. 1º e 7º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, no art. 12
da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, nos arts. 9º a 17 da
Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 25 de agosto de 2004, e na
Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 4, de 20 de setembro de 2004,
declara:
Art. 1º Fica excluída do Parcelamento Especial (PAES) de
que trata o art. 1º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, de acordo
com seu art. 7º, a pessoa jurídica MADRID MOTOR PEÇAS LTDA
- CNPJ 93.424.364/0001-80, tendo em vista que foi constatada a
ocorrência de três meses consecutivos ou seis alternados sem recolhimento das parcelas do PAES ou que este tenha sido efetuado em
valor inferior ao fixado nos incisos II e III do § 3º, incisos I e II do
§ 4º e § 6º do art. 1º da Lei nº 10.684, de 2003.
Art. 2º O detalhamento do motivo da exclusão poderá ser
obtido na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na
Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>, com a utilização
da Senha PAES.
Art. 3º É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 10 dias,
contado da data de publicação deste ADE, apresentar recurso administrativo dirigido ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre, situada na Avenida Loureiro da Silva, 445 - Central de
Atendimento ao Contribuinte - CAC.
Art. 4º Não havendo apresentação de recurso no prazo previsto no art. 3º, a exclusão do PAES será definitiva..
Art. 5º Este ADE entra em vigor na data de sua publicação.
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- Estágio clinico atual da doença/paciente;
- Dados registrados de forma legível;
- Assinatura sobre carimbo com nome e CRM do médico
vinculado ao SUS - o nome do profissional deverá constar no site do
Ministério da Saúde, por meio de consulta a URL http://cnes.datasus.gov.br, opção Consulta Profissional, onde estejam consignadas
as expressões "SIM" na coluna "SUS" e "MÉDICO", em qualquer
especialidade, na coluna "CBO";
Art. 4º Fica revogado o inciso V da Resolução nº 1/1996.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua Publicação.
ADRIANO PEREIRA DE PAULA
Coordenador
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 20 DE JUNHO DE 2017
O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS-PASEP, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 8º do Decreto nº 4.751, de 17 de
junho de 2003, e considerando o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, combinado com o
disposto no art. 12 da Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996,
resolve:
I Autorizar a distribuição aos participantes de parte do saldo
registrado na rubrica "Reserva para Ajuste de Cotas" em
30.06.2016.
Parágrafo único. A distribuição de que trata este inciso será
efetuada mediante crédito na conta individual do participante, na
data-base de 30.06.2017, de valor correspondente a 1,40% do saldo
da respectiva conta antes do crédito de que trata o art. 3º da Lei
Complementar nº 26/75.
II Autorizar, também, os créditos de que trata o art 3º da Lei
Complementar nº 26/75 que serão efetuados no encerramento do
exercício financeiro 2016/2017, mediante a aplicação dos percentuais
abaixo discriminados sobre o saldo da conta individual do participante após a distribuição da reserva de que trata o inciso I:
a) atualização monetária, 1,297%;
b) juros, 3%; e
c) resultado líquido adicional, 3%.
Parágrafo único. Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 26/75 será facultado aos participantes o saque das parcelas correspondentes às alíneas "b" e "c", obedecido o cronograma
de pagamentos a ser divulgado oportunamente.
III Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO RENI LINCKE

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS-PASEP
RESOLUÇÃO Nº 3, DE 20 DE JUNHO DE 2017
O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS-PASEP, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 8º do Decreto nº
4.751, de 17 de junho de 2003, considerando a necessidade de atualizar e uniformizar os documentos comprobatórios para saques de
cotas por motivo de doenças, resolve:
Art. 1º Os incisos II das Resoluções nº 1, de 15 de outubro
de 1996, e nº 05, de 12 de setembro de 2002, passam a ter a seguinte
redação:
II - A habilitação do participante, para essa modalidade de
saque, será por meio de solicitação pelo titular da conta ou por
representante legal em qualquer agência da Caixa Econômica Federal
ou do Banco do Brasil S.A., conforme seja o participante vinculado
ao PIS ou ao PASEP, respectivamente, mediante apresentação dos
seguintes documentos:
a)Documento Oficial de Identificação;
b) Atestado médico que contemple os seguintes elementos:
- Validade de 90 dias contados da emissão do documento;
- Diagnóstico claramente descritivo que use denominação
para a doença;
- Estágio clínico atual da doença/paciente;
- Dados registrados de forma legível;
- Assinatura sobre carimbo com nome e CRM do médico.
Art. 2º A alínea b, inciso I, artigo 1º da Resolução nº 3, de
18 de dezembro de 2014, passa a ter a seguinte redação:
b) Atestado médico que contemple os seguintes elementos:
- Validade de 90 dias contados da emissão do documento;
- Diagnóstico claramente descritivo que use denominação
para a moléstia com correlação a uma das doenças elencadas na
Portaria Interministerial MPAS/MS 2.998/2001;
- Estágio clínico atual da doença/paciente;
- Dados registrados de forma legível;
- Assinatura sobre carimbo com nome e CRM do médico;
Art. 3º A alínea b, inciso II, artigo 1º da Resolução nº 3/2014
passa a ter a seguinte redação:
b) Atestado médico que contemple os seguintes elementos:
- Validade de 90 dias contados da emissão do documento;
- Diagnóstico que determine expressamente a invalidez;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017062100027

ADRIANO PEREIRA DE PAULA
Coordenador

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO
PORTARIA Nº 639, DE 19 DE JUNHO DE 2017
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 13, combinado com o art.
5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art.
22, inciso I, alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de
fevereiro de 2017, considerando as manifestações técnicas exaradas
no Processo nº 00300.000037/9219-86, sob o comando SEI nº
44011.003080/2017-58, resolve:
Art. 1º Aprovar o convênio de adesão celebrado entre a
Souza Cruz Ltda., CNPJ nº 33.009.911/0001-39, na condição de patrocinadora do Plano de Benefício Definido - CNPB nº 1988.0006-29,
e a entidade FUNDAÇÃO ALBINO SOUZA CRUZ - FASC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 640, DE 19 DE JUNHO DE 2017
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 33, combinado
com o art. 5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de
2001, e art. 22, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992,
de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as manifestações técnicas
exaradas no Processo MPAS nº 00000.003018/1619-79 sob o NUP
42539.4460 e Documento SEI nº 0021774, resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas ao regulamento do
Plano de Suplementação de Aposentadorias e Pensão PSAP/EMAE,
CNPB nº 1982.0021-74, administrado pela Fundação CESP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS MARNE DIAS ALVES

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

