
Nº 35, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017256 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012017021700256

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

815.577/2012-AREAL PRATA LTDA ME-AI N°1360/2016
815.578/2012-ADILSON JOSÉ OTTO-AI N°761/2016
815.604/2012-SANTIAGO AGUIAR-AI N°1364/2016
815.605/2012-ALEXANDRO OLIVEIRA SOARES-AI

N°768/2016
815.613/2012-MOACIR JOSÉ DA SILVA ME-AI

N°770/2016
815.621/2012-INDUGRAMAR LTDA EPP-AI N°774/2016
815.625/2012-ALEXANDRO OLIVEIRA SOARES-AI

N°776/2016
815.626/2012-WEEK GEO MINERAÇÃO LTDA-AI

N°777/2016
815.627/2012-EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA-AI

N°778/2016
815.630/2012-EDEMILSO LUIZ VENSON-AI N°779/2016
815.631/2012-EDEMILSO LUIZ VENSON-AI N°780/2016
815.632/2012-EDEMILSO LUIZ VENSON-AI N°781/2016
815.635/2012-ADILSON MACIEL ME-AI N°1367/2016
815.640/2012-FABIANO BATTISTOTTI PEREIRA-AI

N°783/2016
815.641/2012-FABIANO BATTISTOTTI PEREIRA-AI

N°1436/2016
815.652/2012-WERNER GREUEL-AI N°1370/2016
815.700/2012-WINTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO LTDA-AI N°796/2016
815.797/2013-VEGETAL BRASIL INDUSTRIA E CO-

MERCIO DE PRODUTOS NUTRICÊUTICOS E NUTRACÊUTI-
COS LT-AI N°937/2016

815.798/2013-VEGETAL BRASIL INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE PRODUTOS NUTRICÊUTICOS E NUTRACÊUTI-
COS LT-AI N°938/2016

815.799/2013-VEGETAL BRASIL INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE PRODUTOS NUTRICÊUTICOS E NUTRACÊUTI-
COS LT-AI N°939/2016

815.800/2013-EDSON ANTONIO NERY DE CASTRO-AI
N°940/2016

815.802/2013-GEO CASTRO CONSULTORIA LTDA-AI
N°941/2016

RELAÇÃO No- 20/2017

Fase de Autorização de Pesquisa
Auto de infração lavrado/Relatório de Pesquisa- prazo p/

defesa ou pagamento 30 dias(638)
815.349/2007-RIOMAGGIORE MINERAÇÃO LTDA.-AI

N°1308/2016
815.076/2009-SEBASTIÃO PEREIRA-AI N°1309/2016
815.813/2009-PAULO ROMERO-AI N°1310/2016
815.110/2010-ELONY LOURDES ODY-AI N°618/2016
815.151/2010-ANTÔNIO CARLOS FERREIRA-AI

N°619/2016
815.259/2010-ADEMIR JOÃO VIEIRA-AI N°1405/2016
815.430/2010-LOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-

AI N°622/2016
815.454/2010-MINAS MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA.-

AI N°623/2016
815.051/2011-CERÂMICA MAFEZZOLI LTDA-AI

N°632/2016
815.140/2011-J M COMÉRCIO E MINERAÇÃO DE PE-

DRAS LTDA.-AI N°634/2016
815.171/2011-EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA-AI

N°636/2016
815.274/2011-JAZIDA SANTA CLARA LTDA-AI

N°640/2016
815.346/2011-JOELSON LUIZ WAGNER-AI N°1316/2016
815.371/2011-AREAL PRATA LTDA ME-AI N°1320/2016
815.417/2011-JAZIDA SANTA CLARA LTDA-AI

N°642/2016
815.441/2011-VEGETAL BRASIL INDUSTRIA E CO-

MERCIO DE PRODUTOS NUTRICÊUTICOS E NUTRACÊUTI-
COS LT-AI N°644/2016

815.444/2011-PAULO AFONSO DOS SANTOS JUNIOR-
AI N°1317/2016

815.534/2011-TECNOMIN MINERAÇÃO LTDA-AI
N°645/2016

815.636/2011-VEGETAL BRASIL INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE PRODUTOS NUTRICÊUTICOS E NUTRACÊUTI-
COS LT-AI N°648/2016

815.648/2011-CLAUDINEI REIS-AI N°649/2016
815.835/2011-SIGMA MINERAÇÃO, BENEFICIAMENTO

E TRANSPORTES LIMITADA ME-AI N°653/2016
815.858/2011-DISK MATERIAL COM. E TRNSP. LTDA-

AI N°654/2016
815.363/2012-BRAMINFERO MINERAÇÃO LTDA-AI

N°1520/2016
815.581/2012-MICROMIL - MICRONIZAÇÃO E MOA-

GEM LTDA.-AI N°762/2016
815.582/2012-MICROMIL - MICRONIZAÇÃO E MOA-

GEM LTDA.-AI N°763/2016
815.583/2012-SIGMA MINERAÇÃO, BENEFICIAMENTO

E TRANSPORTES LIMITADA ME-AI N°764/2016
815.585/2012-RUDNICK MINÉRIOS LTDA-AI

N°765/2016
815.594/2012-SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTE-

FATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA-AI
N°1445/2016

815.601/2012-MIGUEL SOMMARIVA JUNIOR-AI
N°1362/2016

815.602/2012-A. J. POTTER & CIA LTDA-AI
N°1363/2016

815.702/2012-TERRAPLENAGEM GOLL LTDA-AI
N°797/2016

815.704/2012-MINÉRIO ECOLAVRA EIRELI-AI
N°799/2016

815.705/2012-ADILSON JOSÉ OTTO-AI N°800/2016
815.707/2012-ADILSON JOSÉ OTTO-AI N°801/2016
815.710/2012-EDSON ANTONIO NERY DE CASTRO-AI

N°802/2016
815.713/2012-EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA-AI

N°803/2016
815.716/2012-TERFAL MAT. CONST. LTDA-AI

N°804/2016
815.768/2012-FABIANO BATTISTOTTI PEREIRA-AI

N°815/2016
815.770/2012-DJC CONSTRUTORA E INCORPORADO-

RA LTDA-AI N°816/2016
815.772/2012-PEDRO TOPOROSKY FILHO-AI

N°1376/2016
815.806/2012-COREMA CIA REVENDEDORA DE MO-

TORES E AUTOMÓVEIS-AI N°820/2016
815.808/2012-FILIPE PIGNATEL-AI N°821/2016
815.809/2012-FILIPE PIGNATEL-AI N°822/2016
815.840/2012-ADEMIR JUVENCIO DA SILVA EPP-AI

N°1393/2016
815.850/2012-LAURO FRÖHLICH-AI N°1377/2016
815.866/2012-ILDO BALESTRIN-AI N°1409/2016
815.410/2016-CYSY MINERAÇÃO LTDA-AI N°621/2016

RELAÇÃO No- 22/2017

Fase de Requerimento de Pesquisa
Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(131)
815.880/2016-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS

VALE DO ITAJAÍ LTDA-OF. N°508/2017
815.886/2016-DISK MATERIAL COM. E TRNSP. LTDA-

OF. N°507/2017
Fase de Autorização de Pesquisa
Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(250)
815.135/2013-TENDÊNCIA ADMINISTRADORA DE

IMÓVEIS LTDA-OF. N°533/2017
Nega Aprovação ao relatório de pesquisa(318)
815.228/2014-GERVÁSIO RAMOS
815.229/2014-GERVÁSIO RAMOS
815.510/2014-GERVÁSIO RAMOS
815.652/2015-SOLO MINERAL EXTRAÇÃO DE AREIA

LTDA ME
Fase de Requerimento de Lavra
Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(361)
815.360/2006-MINASVIDA MINERAÇÃO LTDA.-OF.

N°523/2017
815.264/2008-RIBEIRÃO MINERADORA LTDA EPP-OF.

N°544/2017
815.753/2013-TECMICER - MINERAÇÃO COMÉRCIO E

TRANSPORTE DE MINÉRIOS CERÂMICOS LTDA-OF.
N°525/2017

Autoriza a emissão de Guia de Utilização(625)
815.227/2004-CERÂMICA TAIÓ LTDA. EPP-TAIÓ/SC -

Guia n° 012/2017-8.000t-DIBÁSIO ORNAMENTAL- Valida-
de:10/02/2018

Indefere requerimento de Guia de Utilização(626)
810.418/1981-TERRA MATER PARTICIPAÇÕES E EM-

PREENDIMENTOS LTDA.
Fase de Concessão de Lavra
Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(470)
815.526/2001-MARIA MARLI NICOLAU ME-OF.

N°518/2017
Indefere requerimento de Guia de Utilização(1096)
815.151/2000-CEMAN COMÉRCIO DE AREIA LTDA.
Fase de Requerimento de Licenciamento
Outorga o Registro de Licença com vigência a partir dessa

publicação:(730)
815.704/2013-SCHERER TRANSPORTES LTDA ME-Re-

gistro de Licença N°2062/2017 de 09/02/2017-Vencimento em
11 / 0 5 / 2 0 1 7

815.702/2014-KLABIN SA-Registro de Licença
N°2060/2017 de 10/02/2017-Vencimento em 03/11/2024

815.911/2015-KLABIN SA-Registro de Licença
N°2059/2017 de 10/02/2017-Vencimento em 26/11/2065

815.695/2016-BALNEÁRIO MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA EPP-Registro de Licença N°2061/2017 de 10/02/2017-
Vencimento em 09/06/2020

815.723/2016-OLIVEIRA & NEVES LTDA-Registro de Li-
cença N°2063/2017 de 10/02/2017-Vencimento em 31/08/2031

Determina cumprimento de exigência - Prazo 60
dias(1801)

815.557/2016-BRITAGEM DE PEDRAS GERHARDT LT-
DA ME-OF. N°451/2017

Fase de Licenciamento
Autoriza averbação da Prorrogação do Registro de Licen-

ça(742)
815.545/1987-MARGARETE MARIA SCHURHAUS MA-

CHADO ME- Registro de Licença N°:375/1993 - Vencimento em
31/08/2017

815.380/1993-MANOEL LUIZ MARTINS ME- Registro de
Licença N°:424/1994 - Vencimento em 01/08/2017

815.910/1994-PORTO UNIÃO EXTRAÇÃO DE AREIA
LTDA- Registro de Licença N°:634/1998 - Vencimento em
08/06/2017

815.431/1997-PORTO UNIÃO EXTRAÇÃO DE AREIA
LTDA- Registro de Licença N°:833/2001 - Vencimento em
08/06/2017

815.473/2001-FLORESTAL GATEADOS LTDA.- Registro
de Licença N°:1302/2007 - Vencimento em 11/01/2032

815.448/2002-TRANSPEREIRA CONSTRUÇÃO E TER-
RAPLANAGEM LTDA- Registro de Licença N°:1054/2003 - Ven-
cimento em 09/01/2018

815.443/2003-FIRMA INDIVIDUAL RENATO TOMELIN
EPP- Registro de Licença N°:1095/2004 - Vencimento em
2 8 / 11 / 2 0 2 0

815.402/2005-DIRCE DOS ANJOS JUNIOR- Registro de
Licença N°:1263/2006 - Vencimento em 19/12/2017

815.155/2007-KLABIN S.A.- Registro de Licença
N°:1304/2007 - Vencimento em 14/12/2066

815.593/2009-MAPRIZE MINERAÇÃO, TRANSPORTE E
COMERCIO LTDA EPP- Registro de Licença N°:1434/2010 - Ven-
cimento em 28/09/2017

815.512/2010-BRITAGEM VOGELSANGER LTDA- Regis-
tro de Licença N°:1503/2011 - Vencimento em 02/12/2017

815.587/2010-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO JC JARAGUÁ LTDA- Registro de Licença N°:1476/2010
- Vencimento em 10/07/2018

815.631/2011-DIRCE DOS ANJOS JUNIOR- Registro de
Licença N°:1498/15/09/2011 - Vencimento em 19/12/2017

815.632/2011-DIRCE DOS ANJOS JUNIOR- Registro de
Licença N°:1499/2011 - Vencimento em 20/12/2017

815.786/2011-CARVALHO MINERAIS LTDA- Registro de
Licença N°:1542/2012 - Vencimento em 20/12/2017

815.801/2012-FLORESTAL RIO MAROMBAS LTDA- Re-
gistro de Licença N°:1565/2012 - Vencimento em 17/01/2019

815.615/2013-EXTRAÇÃO DE AREIA SERTÃO DO
CAMPO LTDA- Registro de Licença N°:1625/2014 - Vencimento em
19/12/2017

815.825/2013-MANOEL LUIZ MARTINS ME- Registro de
Licença N°:2033/2016 - Vencimento em 27/09/2017

815.894/2013-VALDECIR MARCOS REBELATTO ME-
Registro de Licença N°:1992/2015 - Vencimento em 30/11/2020

815.757/2014-RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALA-
GENS LTDA- Registro de Licença N°:1987/2015 - Vencimento em
2 5 / 11 / 2 0 1 8

Fase de Registro de Extração
Determina o cancelamento do Registro de Extração(943)
815.281/2006-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUD-

GERO- Registro de Extração N°Nº10- DOU de 02/02/2000

GILMAR OLIVEIRA GONÇALVES

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIAS DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E AGRÁRIO, no uso de suas atribuições e com base no
disposto pelo art. 87 da Constituição Federal, bem como pelo art. 7°e
art. 11, ambos da Lei n° 13.341, de 29 de setembro de 2016, e, ainda,
com base no disposto no § 1° do art. 10 do Decreto n° 6.493, de 30
de junho de 2008, resolve:

Nº 45 - Art. 1° Aprovar o Indicador Idade Média do Acervo IMAG-
DASS, para fins de apuração da parcela institucional da Gratificação
de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS.

§ 1° O indicador IMA-GDASS consiste na Idade Média do
Acervo, expurgados os motivos de pendências dos processos de be-
nefícios que não são de responsabilidade exclusiva dos servidores da
Carreira do Seguro Social.

§ 2° O IMA-GDASS das Gerências-Executivas será extraído
do grupo de indicadores do Sistema Único de Informações de Be-
nefícios - SUIBE, e tem como base de cálculo a média de benefícios
em análise nas Agências da Previdência Social de sua jurisdição, com
códigos de unidades orgânicas ativas.

Art. 2° Fixar como meta de desempenho institucional do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para o décimo sexto ciclo
de avaliação, de novembro/2016 a abril/2017, o resultado de até 45
(quarenta e cinco dias) para o Indicador de que trata o art. 1°.

Parágrafo único. A apuração da parcela institucional da
GDASS será feita da seguinte forma:

I - IMA-GDASS apurado no final do ciclo de avaliação igual
ou menor que a meta, a parcela institucional será igual a oitenta
pontos; e

II - IMA-GDASS apurado no final do ciclo de avaliação
maior que a meta, a parcela institucional será identificada pela de-
dução dos dias que excederam o cumprimento da meta da pontuação
total da parcela.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário

.
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O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E AGRÁRIO, com base no § 1º do art. 14 do Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014, e considerando os fundamentos cons-
tantes do PARECER n. 00395/2016/CONJUR-MDS/CGU/AGU, exa-
rado nos autos do Processo nº 44006.002136/2000-43, resolve:

Nº 80 - Art. 1º Improver o recurso interposto pela Associação Nossa
Senhora Rainha da Paz contra decisão da Secretária Nacional de
Assistência Social, que indeferiu o pedido de concessão de Cer-
tificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS,
consubstanciada na Portaria SNAS nº 787, de 17 de agosto de 2012,
publicada no Diário Oficial da União de 20 de agosto de 2012, por
descumprimento ao inciso II art. 4º do Decreto nº 2.536/98, in-
viabilizando a análise do disposto no inciso VI do art. 3º do referido
Decreto.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

OSMAR GASPARINI TERRA

V- Luminárias portáteis para o uso do jardim;
VI - Luminárias para estúdios de iluminação de palco, te-

levisão e cinema (interior e exterior);
VII - Luminárias para piscinas e aplicações similares;
VIII- Luminárias para iluminação de emergência;
IX - Luminárias com sistemas de iluminação de tensão ex-

trabaixa para lâmpadas de filamento;
X- Luminárias para uso em áreas clínicas de hospitais e

edifícios de saúde.
Art. 4º As exigências do Regulamento ora aprovado não se

aplicarão as luminárias para iluminação pública viáriaque se destinem
exclusivamente à exportação.

Parágrafo único.Os produtos acabados destinados exclusi-
vamente à exportação deverão estar embalados e identificados ine-
quivocamente, com documentação comprobatória da sua destinação.

Art. 5º O Regulamento ora aprovado se aplica aos seguintes
entes da cadeia produtiva de luminárias para iluminação pública viá-
ria, com as seguintes obrigações/responsabilidades:

§1º Ao fabricante nacional, que deverão somente fabricar e
disponibilizar, a título gratuito ou oneroso,luminárias para iluminação
pública viária conforme os requisitos do Regulamento ora aprova-
do.

§2º Ao importador, que deverá somente importar e dispo-
nibilizar, a título gratuito ou oneroso,luminárias para iluminação pú-
blica viária conforme os requisitos do Regulamento ora aprovado.

§3º Todos os entes da cadeia produtiva e de fornecimento de
luminárias para iluminação pública viária, incluindo o comércio em
estabelecimentos físicos ou virtuais, deverão manter a integridade do
produto, das suas marcações obrigatórias, instruções de uso, adver-
tências, recomendações e embalagens, preservando o atendimento aos
requisitos do Regulamento ora aprovado.

§ 4º Caso um ente exerça mais de uma função na cadeia
produtiva e de fornecimento, entre as anteriormente listadas, suas
responsabilidades serão acumuladas.

Art. 6º As luminárias para iluminação pública viáriafabri-
cadas, importadas, distribuídas e comercializadasem território nacio-
nal, a título gratuito ou oneroso, deverão ser submetidas, compul-
soriamente, à avaliação da conformidade, por meio do mecanismo de
certificação, observado o prazo estabelecido no art. 15 desta Por-
taria.

§ 1º Os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lu-
minárias para Iluminação Pública Viáriaestão fixados no Anexo II
desta Portaria, disponível em http://www.inmetro.gov.br/legislacao.

§2º A certificação não exime o fornecedor da responsabi-
lidade exclusiva pela segurança do produto.

Art. 7º Em cumprimento à legislação em vigor e para o
atendimento às determinações contidas nesta Portaria, é dado tra-
tamento diferenciado e facilitado aos fabricantes nacionais que se
classificarem como microempresas e empresas de pequeno porte, por
meio da definição de modelos de avaliação da conformidade di-
ferenciados.

Art.8º Após a certificação, as luminárias para iluminação
pública viáriafabricadas, importadas, distribuídas e comercializada-
sem território nacional, a título gratuito ou oneroso, deverão ser
registradas no Inmetro, considerando a Portaria Inmetro n.º 512, de
07 de novembro de 2016, ou substitutivas, observado o prazo es-
tabelecido no art. 15 desta Portaria.

§1ºA obtenção do Registro é condicionante para a auto-
rização do uso do Selo de Identificação da Conformidade nos pro-
dutos certificados e para sua disponibilização no mercado nacional.

§2º Os modelos de Selo de Identificação da Conformidade
aplicáveis para luminárias para iluminação pública viária encontram-
se no Anexo III desta Portaria, disponível em http://www.inme-
t r o . g o v. b r / l e g i s l a c a o .

Art. 9º As luminárias para iluminação pública viáriaimpor-
tadasabrangidas pelo Regulamentoora aprovado estarão sujeitas ao
regime de licenciamento de importação não automático, devendo o
importador obter anuência junto ao Inmetro, considerando a Portaria
Inmetro n.º 18, de 14 de janeiro de 2016, ou substitutivas, observado
o prazo estabelecido no art. 15 desta Portaria.

§1º A obtenção do Registro no Inmetro, conforme deter-
minado no art. 8º, é condição prévia para a importação do produto.

§2º A data de embarque das mercadorias no país de origem
será considerada para efeitos de cumprimento do prazo fixado no art.
15.

Art. 10. Todas as luminárias para iluminação pública viária
abrangidaspelo Regulamentoora aprovado estarão sujeitas, em todo o
território nacional, às ações de acompanhamento no mercado exe-
cutadas pelo Inmetro e entidades de direito público a ele vinculadas
por convênio de delegação.

Art. 11. As infrações ao disposto nesta Portaria serão ana-
lisadas, podendo ensejar as penalidades previstas na Lei n.º
9.933/1999.

Parágrafo único. A fiscalização observará os prazos esta-
belecidos nos art.15 e 16 desta Portaria.

Art. 12.As ações de acompanhamento no mercado poderão
ser realizadas através de metodologias e amostragens diferentes das
utilizadas para a certificação do produto, mantidas as possibilidades
de defesa e recurso, previstas na legislação específica.

§1º Todas as unidades de luminárias para iluminação pública
viáriafabricadas, importadas, distribuídas e comercializadasem terri-
tório nacional deverão ser seguras e atender, integralmente, ao Re-
gulamento ora aprovado.

§2º O fornecedor detentor do registro será responsável por
repor as amostras do produto, eventualmente retiradas do mercado pelo
Inmetro ou por seus órgãos delegados, para fins de acompanhamento.

§3º O fornecedor detentor do registro que tiver amostras
submetidas ao acompanhamento no mercado deverá prestar ao In-
metro, quando solicitado, ou notificado administrativamente, todas as
informações requeridas em um prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis.

Art. 13. Caso o Inmetro identifique irregularidadenos pro-
dutos durante as ações de acompanhamento no mercado, notificará o
fornecedor detentor do registro, determinando a necessidade de pro-
vidências e respectivos prazos.

Parágrafo único. A notificação mencionada no caput não
possui relação com o processo administrativo decorrente da irre-
gularidade constatada e não interferirá na aplicação de penalidades.

Art. 14. Caso seja encontrada irregularidade considerada sis-
têmica ou de risco potencial à saúde ou à segurança do consumidor
ou ao meio ambiente, o Inmetro poderádeterminar, ao fornecedor
detentor do registro, a retirada do produto do mercado, bem como
informar o fato aos órgãos de defesa do consumidor competentes.

Art. 15. A partir de 18(dezoito) meses, contados da data de
publicação desta Portaria, os fabricantes nacionais e importadores
deverão fabricar ou importar, para o mercado nacional, somente lu-
minárias para iluminação pública viáriaem conformidade com as dis-
posições contidas nesta Portaria.

Parágrafo único. A partir de 6 (seis) meses, contados do
término do prazo fixado no caput, os fabricantes e importadores
deverão comercializar, no mercado nacional, somente luminárias para
iluminação pública viáriaem conformidade com as disposições con-
tidas nesta Portaria.

Art. 16.A partir de 36 (trinta e seis) meses, contados da data
de publicação desta Portaria, os estabelecimentos que exercerem ati-
vidade de distribuição ou de comércio deverãovender, no mercado
nacional, somente luminárias para iluminação pública viáriaem con-
formidade com as disposições contidas nesta Portaria.

Parágrafo único. A determinação contida no caput não de-
verá ser aplicável aos fabricantes e importadores, que observarão os
prazos fixados no artigo anterior.

Art. 17. Mesmo durante os prazos de adequação estabe-
lecidos, os fabricantes nacionais e importadores permanecerão res-
ponsáveis pela segurança das luminárias para iluminação pública viá-
riadisponibilizadas no mercado nacional e responderão por qualquer
acidente ou incidente com o consumidor, em função dos riscos ofe-
recidos pelo produto.

Parágrafo único. A responsabilidade descrita no caput não
terminará e nem será transferida para o Organismo de Avaliação da
Conformidade ou para o Inmetro, em qualquer hipótese, com o ven-
cimento dos prazos fixadosnos art. 15 e 16 desta Portaria.

Art. 18. As Consultas Públicas que colheram contribuições
da sociedade em geral para a elaboração do Regulamento ora apro-
vado foram divulgadas pela Portaria Inmetro n.º 478, de 24 de se-
tembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 27 de
setembro de 2013, seção 01, página 79, e pela Portaria Inmetro n.º
317, de 01 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial da União -
DOU de 02dejulho de 2015, seção 01, página 56.

Art. 19. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PORTARIA Nº 20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso
de suas atribuições, conferidas no § 3º do art. 4º da Lei n.º 5.966, de
11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3º da Lei n.º
9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do art. 18 da
Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275,
de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Re-
ferência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, apro-
vado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002,
que outorga ao Inmetro competência para estabelecer diretrizes e
critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando o art. 5º da Lei n.º 9.933/1999, que obriga as
pessoas naturais e jurídicas que atuam no mercado à observância e ao
cumprimento dos atos normativos e Regulamentos Técnicos expe-
didos pelo Conmetro e pelo Inmetro;

Considerando que é dever de todo fornecedor oferecer pro-
dutos seguros no mercado nacional, cumprindo com o que determina
a Lei n.o 8.078, de 11 de setembro de 1990, independentemente do
atendimento integral aos requisitos mínimos estabelecidos pela au-
toridade regulamentadora, e que a certificação conduzida por um
organismo de certificação acreditado pelo Inmetro não afasta esta
responsabilidade;

Considerando a necessidade de atender ao que dispõe a Lei
n.º 10.295, de 17 de outubro de 2001, que estabelece a Política
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e o Decreto
n.o4.059, de 19 de dezembro de 2001, que a regulamenta;

Considerando o impacto do consumo em iluminação pública
na matriz energética nacional;

Considerando a Portaria Inmetro nº 164, de 05 de abril de
2012,que cientifica que os objetos sujeitos à avaliação da confor-
midade, no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem -PBE,de-
verão ostentar, no ponto de venda, de forma claramente visível ao
consumidor, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE,
publicada no Diário Oficial da União de 10 de abril de 2012, seção
01, página 54 a 55;

Considerando a necessidade de zelar pela segurança dos con-
sumidores visando à prevenção de acidentes;

Considerando a importância das luminárias para iluminação
pública viária, comercializadas no país, atenderem a requisitos mí-
nimos de desempenho e segurança, resolve baixar as seguintes dis-
posições:

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico da Qualidade para
Luminárias para Iluminação Pública Viária, inserto no Anexo I desta
Portaria, que estabelece os requisitos, de cumprimento obrigatório,
referentes ao desempenho e segurança do produto, disponível em
h t t p : / / w w w. i n m e t r o . g o v. b r / l e g i s l a c a o .

Art. 2º Os fornecedores de luminárias para iluminação pú-
blicaviária deverão atender ao disposto no Regulamento ora apro-
vado.

Art.3º Toda luminária para iluminação pública viária, abran-
gida pelo Regulamento ora aprovado, deverá ser fabricada, importada,
distribuídae comercializada, de forma a não oferecer riscos que com-
prometam a segurança do consumidor, independentemente do aten-
dimento integral aos requisitos estabelecidos neste Regulamento.

§ 1º Estes Requisitos se aplicam aos seguintes tipos de lu-
minárias destinadas à iluminação pública viária:

I -Luminárias com lâmpadas de descarga até 600 W;
II - Luminárias com tecnologia LED.
§ 2º Excluem-se destes Requisitos os seguintes tipos de lu-

minárias:
I- Luminárias de uso geral fixo;
II - Luminárias embutidas;
III - Luminárias portáteis de uso geral;
IV - Luminárias com transformadores integrados para lâm-

padas de filamento de tungstênio;

Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços
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SECRETARIA EXECUTIVA

DELIBERAÇÃO Nº 1.025, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017

Dá publicidade aos projetos desportivos, re-
lacionados nos anexos I e II, aprovados nas
reuniões ordinárias realizadas em 06/12/2016,
25/01/2017 e 08/02/2017, e na reunião ex-
traordinária realizada em 22/12/2016.

A COMISSÃO TÉCNICA VINCULADA AO MINISTÉRIO
DO ESPORTE, de que trata a Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de 2006,
instituída pela Portaria nº 21, de 24 de janeiro de 2017, considerando:

a) a aprovação dos projetos desportivos, relacionados nos
anexos I e II, aprovados nas reuniões ordinárias realizadas em
06/12/2016, 25/01/2017 e 08/02/2017, e na reunião extraordinária
realizada em 22/12/2016.

b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo
aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas es-
feras federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do
art. 27 do Decreto nº 6.180 de 03 de agosto de 2007 decide:

Art. 1º Tornar pública, para os efeitos da Lei nº 11.438 de
2006 e do Decreto nº 6.180 de 2007, a aprovação do projeto des-
portivo relacionado no anexo I.

Art. 2º Autorizar a captação de recursos, nos termos e prazos
expressos, mediante doações ou patrocínios, para o projeto desportivo
relacionado no anexo I.

Art. 3º Prorrogar o prazo de captação de recursos do projeto
esportivo, para o qual o proponente fica autorizado a captar recurso,
mediante doações e patrocínios, conforme anexo II.

Art. 4º Esta deliberação entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ CANDIDO DA SILVA MURICY
Presidente da Comissão

Ministério do Esporte
.
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