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III - que possua colegiado territorial ou instância de or-
ganização inicial composta, obrigatoriamente, por representantes do
poder público e da sociedade civil organizada de todos os municípios
do território.

Parágrafo único. Os territórios que tenham um percentual de
estabelecimentos da agricultura familiar superior a 50% do total de
seus estabelecimentos rurais poderão ser incorporados ao programa
ainda que sua densidade demográfica supere a especificada no inciso
I.

Capítulo II
Dos procedimentos
Art. 3º A demanda de incorporação de novos territórios ao

programa poderá ter origem no próprio território, através de seu
colegiado territorial, de instância de organização inicial do território
ou, ainda, ser de iniciativa do Estado em que está situado.

Parágrafo único. O colegiado territorial, a instância de or-
ganização inicial do território ou o Estado deverão formalizar a so-
licitação de incorporação do território junto ao Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) da respectiva unidade
da federação.

Art. 4º O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável (CEDRS) é responsável por manifestar-se quanto à incor-
poração do território ao Programa, considerando os requisitos ex-
pressos nesta portaria.

§ 1º A manifestação favorável à incorporação do território ao
programa, será comunicada aos solicitantes, à Secretaria de Desen-
volvimento Territorial do MDA e à Delegacia Federal do Desen-
volvimento Agrário no Estado.

§ 2º Da ausência de manifestação do CEDRS em até 90
(noventa) dias do requerimento ou a manifestação contrária à in-
corporação do território, caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias ao
C O N D R A F.

§ 3º Caso provocado em caráter de recurso, o CONDRAF
analisará através do Comitê Permanente de Desenvolvimento Ter-
ritorial e comunicará os recorrentes da decisão.

Art. 5º A Secretaria de Desenvolvimento Territorial do
MDA, comunicada pelo CEDRS ou pelo CONDRAF analisará a
viabilidade técnica, orçamentária e financeira para incorporação do
território ao programa, tendo em vista os seguintes critérios para
priorização:

I - maior concentração de potenciais beneficiários das po-
líticas de desenvolvimento rural sustentável no território, conforme a
Lei nº 11.326/2006;

II - a existência de termo de cooperação firmado entre o
MDA e o Estado para apoio ao desenvolvimento rural sustentável
com abordagem territorial;

III - os recursos orçamentários disponíveis no exercício para
o apoio ao desenvolvimento rural sustentável com abordagem ter-
ritorial.

Parágrafo único. Os territórios analisados e priorizados pela
Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA serão encami-
nhados para análise e manifestação conclusiva do CONDRAF.

Art. 6º O CONDRAF analisará as solicitações encaminhadas
pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA, através do
Comitê Permanente de Desenvolvimento Territorial, e manifestar-se-
á, em caráter conclusivo, por meio de resolução do Plenário quanto à
incorporação do território ao programa.

Capítulo III
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 7º A eventual alteração de recortes territoriais deverá ser

objeto de regulamentação específica.
Art. 8º A Secretaria do Desenvolvimento Territorial do MDA

é responsável pela manutenção de cadastro atualizado dos territórios
integrantes do programa.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS

Considerando o disposto na Norma Operacional Básica do
Sistema Único da Assistência Social - NOB/SUAS, aprovada pela
Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012; e

Considerando o disposto no art. 9° da Resolução nº 2, de 29
de fevereiro de 2012, da Comissão Intergestores Tripartite - CIT, e o
art. 7º da Resolução nº 7, de 14 de março de 2012, do Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, que pactuam e aprovam,
respectivamente, critérios para a expansão 2012 do cofinanciamento
federal do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -
PAIF e dos Serviços de Proteção Social Básica e ações executadas
por equipes volantes, bem como critérios para doação da Lancha da
Assistência Social e cofinanciamento de sua manutenção, para aten-
der aos Municípios que cumprirem os critérios por elas estabelecidos,
resolve:

Art. 1º Estabelecer procedimentos para doação das Lanchas
da Assistência Social aos Municípios e para o cofinanciamento de sua
manutenção pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome - MDS.

§ 1º Considera-se Lancha da Assistência Social a embar-
cação doada pela União, por intermédio do MDS, para o transporte
hidroviário das equipes e dos materiais necessários para oferta dos
serviços e ações de proteção social básica, com o objetivo específico
de viabilizar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade
e/ou risco social, especialmente aquelas em situação de extrema po-
breza, que residam em comunidades com espalhamento ou dispersão
populacional devido às características naturais específicas, como ca-
lhas de rios, regiões ribeirinhas e pantaneiras, áreas cujo acesso se dá
por meio da malha hidroviária.

§ 2º O cofinanciamento para manutenção da Lancha da As-
sistência Social dar-se-á por meio do Piso Básico Variável - PBV.

Art. 2º Para fazer jus à doação da Lancha da Assistência
Social, os Municípios deverão cumprir todas as etapas e requisitos
fixados pelas Resoluções da Comissão Intergestores Tripartite - CIT e
do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que estabe-
leçam critérios, prazos e procedimentos da expansão socioassistencial
a que são elegíveis.

Parágrafo único. O representante legal do Município, no ato
da entrega oficial da Lancha da Assistência Social, deverá assinar o
Termo de Doação da Lancha da Assistência Social, aceitando os
compromissos e responsabilidades relativas à sua utilização e ma-
nutenção, conforme o Anexo desta Portaria.

Art. 3º Os Municípios contemplados com a Lancha da As-
sistência Social, doada pela União por intermédio do MDS, passarão
a receber, por meio do Piso Básico Variável - PBV, o valor mensal de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a sua manutenção.

Parágrafo único. O recurso do cofinanciamento de que trata
esta Portaria deverá ser utilizado exclusivamente para a manutenção
da Lancha da Assistência Social, conforme condições estabelecidas
no Termo de Doação da Lancha da Assistência Social.

Art. 4º O início do repasse do cofinanciamento federal para
a manutenção da Lancha da Assistência Social coincidirá com o mês
de competência da entrega oficial da embarcação ao representante
legal do Município.

Parágrafo único. O repasse do cofinanciamento para ma-
nutenção da Lancha da Assistência Social está condicionado à sua
utilização no transporte de equipe e material necessários à oferta dos
serviços e ações de proteção social básica.

Art. 5º O acompanhamento da utilização da Lancha da As-
sistência Social, para os fins a que se destina, será feito pelo MDS,
por meio do Censo SUAS e de outros meios considerados perti-
nentes.

Art. 6º Fica definido que os recursos orçamentários de que
trata a presente Portaria fazem parte do Bloco de Atenção Básica, no
âmbito do MDS, devendo correr às custas do Programa de Trabalho
2037 - Fortalecimento do SUAS Ação 2A-60, Serviço de Proteção
Social Básica.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

TEREZA CAMPELLO

ANEXO

TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS N° /2013

Termo de Doação com encargos que entre
si celebram a União, por intermédio do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome - MDS e o município de ( ).

A UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DO DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS, CNPJ nº
05.526.783/0001-65, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco
"C", Brasília - DF, doravante denominado DOADOR, neste ato re-
presentado pela Ministra TEREZA HELENA GABRIELLI BARRE-
TO CAMPELLO, portadora da Carteira de Identidade n° 11862179-8,
SSP/SP, inscrita no CPF n° 491.467.346-00, resolve celebrar o pre-
sente instrumento com o MUNICÍPIO de ( ), pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ n° ( ) com sede no endereço
( ), doravante denominado DONATÁRIO, neste ato representado pe-
lo(a) <CARGO>, Senhor(a) <NOME DO REPRESENTANTE>, por-
tador(a) da Carteira de Identidade n.º 9999999, CPF n.º 99999999,
com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, no Decreto
n° 99.658, de 30 de outubro de 1990, bem como na Resolução nº 02,
de 29 de fevereiro de 2012 da Comissão Intergestores Tripartite -
CIT, na Resolução nº 07, de 14 de março de 2012 do Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, e na Portaria MDS nº
______, de ____ de_________de ______, e demais legislações cor-
relatas, sob as condições dispostas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O objeto do presente instrumento é a doação de 1 (uma)

Lancha da Assistência Social e de todos os equipamentos e materiais
que a integram, conforme memorial descritivo específico em anexo,
com exclusivo fim de transporte hidroviário de equipe multidisci-
plinar, para oferta dos serviços e ações da Proteção Social Básica, nos
termos da Portaria MDS nº ______, de ____ de_________de ______,
com intuito de assegurar a execução descentralizada de programa
federal, nos termos do inciso V, artigo 15, do Decreto n.º 99.658, de
30 de outubro de 1990.

PARÁGRAFO ÚNICO. A descrição e as especificações téc-
nicas do bem doado estão dispostas em anexo, que é parte integrante
e indissociável deste Termo de Doação.

CLAÚSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

2.1 DO DOADOR:
a)transferir ao DONATÁRIO o bem relacionado no anexo,

conforme previsto no inciso V do artigo 15 do Decreto nº 99.658 de
1990;

b)designar um servidor para acompanhar a entrega do bem
relacionado no anexo;

c)publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial da
União, com intuito de dar publicidade e eficácia ao Termo de Doação
em epígrafe, nos termos da Lei 8.666, de 1993;

d)destinar recursos para manutenção da Lancha da Assis-
tência Social, de acordo com o artigo 3° da Portaria MDS nº ______,
de ____de _________de ______;

e)acompanhar a utilização do bem doado, para os fins a que
se destina, por meio do Censo SUAS;

f)solicitar, sempre que entender necessário, relatório ao Mu-
nicípio, o qual deverá especificar o estado de conservação do bem
recebido;

g)caso seja necessário o acompanhamento da utilização da
lancha, o doador designará um servidor para realizar visita in loco.

2.2 DO DONATÁRIO:
a)utilizar o bem doado para o transporte hidroviário de equi-

pe multidisciplinar para oferta de serviços e ações da Proteção Social
Básica a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, so-
bretudo aquelas em situação de extrema pobreza, que residem em
áreas com espalhamento ou dispersão populacional e de difícil acesso,
devido às características naturais específicas, como calhas de rios,
regiões ribeirinhas e pantaneiras, áreas cujo acesso dá-se por meio da
malha hidroviária, vedada a utilização para qualquer outro fim;

b) manter a lancha em funcionamento de acordo com as
necessidades e condições locais, observando as regulamentações Fe-
deral, Estadual e Municipal;

c)efetuar a manutenção e a revisão periódicas da lancha,
após o término da garantia de supervisão técnica a ser prestada pela
Marinha do Brasil;

d)manter controle da utilização da lancha, impedindo a alie-
nação, o extravio e o desfazimento do bem doado;

e)adquirir os equipamentos e os materiais necessários ao
bom funcionamento da lancha;

f) designar e custear o pagamento de um profissional qua-
lificado, que seja habilitado para conduzir a lancha;

g)assegurar condições para que o MDS realize o acompa-
nhamento da utilização do bem doado, seja por meio de visitas in
loco, ou outros meios considerados pertinentes;

h)declarar a efetiva utilização do bem, por meio do Censo
SUAS, ou outro instrumento que venha ser definido pelo MDS, para
fins de controle e acompanhamento, pelo período de 10 (dez) anos;

i)encaminhar, sempre que for solicitado pelo MDS, relatório
com informações sobre o estado de conservação e as condições físicas
do bem recebido;

j)utilizar o bem doado em consonância com os princípios
aplicáveis à Administração Pública, em especial os constantes do
caput do art. 37 da Constituição Federal;

k)utilizar o bem doado em consonância com todas as normas
que regulam a atividade aquaviária, em especial a Lei nº 9.537, de 11
de dezembro de 1997, o Decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998, e
demais Normas da Autoridade Marítima - NORMAM.

l)providenciar a transferência da inscrição da(s) embarca-
ção(ões) para o Município, junto à autoridade competente (Capi-
tania/Delegacia) correspondente à localização do município, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da(s) Lancha(s) da As-
sistência Social.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO DA
UTILIZAÇÃO DO BEM DOADO

3.1 O acompanhamento da utilização da Lancha da Assis-
tência Social, para os fins a que se destina, será feito pelo MDS, por
meio do Censo SUAS, a partir da data da assinatura deste Termo de
Doação.

CLÁUSULA QUARTA - DA REVOGAÇÃO DA DOA-
ÇÃO

4.1 O descumprimento das obrigações assumidas pelo DO-
NATÁRIO no presente instrumento implicará a revogação da doação
e a reversão do bem ao DOADOR.

4.2 Em caso de impossibilidade de devolução do bem, o
DONATÁRIO deverá restituir ao DOADOR o valor do bem doado,
equivalente a R$ 232.830,00 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos
e trinta reais), ressalvadas as situações decorrentes de caso fortuito e
de força maior.

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS ENCAR-
GOS

5.1 Transcorrido o prazo de 10 (dez) anos da doação, ex-
tinguir-se-ão os encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

CLÁUSULA SEXTA -- DA PUBLICAÇÃO
6.1 O DOADOR providenciará a publicação do presente

instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, nos termos
dispostos no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 1993.

Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome

.

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA No- 44, DE 9 DE MAIO DE 2013

Estabelece procedimentos para a doação da
Lancha da Assistência Social e para o co-
financiamento federal de sua manutenção,
por meio do Piso Básico Variável - PBV.

A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso das atribuições que lhe
conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição
Federal, o inciso II do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de
2003, e o art. 1º do Anexo I do Decreto nº 7.493, de 2 de junho de
2011, e

Considerando o disposto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993;

Considerando o disposto na Resolução nº 145, de 15 de
outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS, que aprova a Política Nacional de Assistência Social -
PNAS;
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
7.1 Eventuais controvérsias entre as partes, relativas ao pre-

sente Termo de Doação, deverão ser submetidas à Câmara de Con-
ciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

7.2 Caso o conflito não seja resolvido em sede adminis-
trativa, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do
Distrito Federal, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas da
execução deste instrumento, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente
Termo de Doação em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença
de 2 (duas) testemunhas.

Local/Data: _____________________,
____/_____/_______.

TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO
Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome
NOME DO REPRESENTANTE
Municípo XXXX/XX
TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
CI: CI:

ANEXO

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS BENS

Doador: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

COMBATE À FOME - MDS

Donatário: Município de ---------------------------------/-------

Nº ORDEM DESCRIÇÃO DO
BEM

QTDE NOTA FISCAL VALOR R$

Nº D ATA UNITÁRIO TO TA L

TO TA L

Local/Data: __________________, ____/_____/_______.

Art. 2o Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devi-
damente comprovados, assim o determinarem, a realização de qual-
quer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa tem-
porariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Mi-
nistros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior

MARCO ANTONIO RAUPP
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e

Inovação

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 144, DE 15 DE MAIO DE 2013

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA CIÊNCIA, TEC-
NOLOGIA E INOVAÇÃO, 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 52000.009525/2005-27, de 16 de março de 2005, resolvem:

Art. 1o O Processo Produtivo Básico para os produtos FITA
ADESIVA, nos tipos relacionados no anexo desta Portaria, e PE-
LÍCULA AUTOADESIVA, EM FORMA DE FOLHAS OU ROLOS,
industrializados na Zona Franca de Manaus, estabelecidos pela Por-
taria Interministerial MDIC/MCT no 238, de 8 de dezembro de 2010,
passa a ser o seguinte:

I - deposição da camada de adesivo nas películas;
II - corte longitudinal e /ou transversal das fitas e películas,

a partir do rolo máster;
III - rebobinamento, quando aplicável;
IV - fabricação do núcleo interno de papelão ou injeção do

núcleo interno de plástico, conforme o caso; e
V - fabricação da embalagem individual e coletiva.
§ 1o Todas as etapas do Processo Produtivo Básico acima

descrito deverão ser realizadas na Zona Franca de Manaus, obser-
vando o disposto no §3o deste artigo, exceto a etapa constante no
inciso V, que poderá ser realizada em qualquer parte 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 uma que não poderá ser objeto de
terceirização.

§ 3o Para os núcleos internos (tubetes) de papelão com diâ-
metro inferior a 3 polegadas (76,20 mm), utilizados nas fitas adesivas,
a empresa fabricante poderá terceirizar, em outras regiões do País, a
etapa estabelecida no inciso IV, limitada à quantidade de 30% (trinta
por cento) da produção de fitas adesivas, no ano calendário.

Art. 2o A fabricação da embalagem individual e coletiva a
que se refere o inciso V do art. 1o deverá atender ao seguinte cro-
nograma de montagem:

I - de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2013: 20% (vinte
por cento).

II - de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2014: 50%
(cinquenta por cento); e

III - a partir de 1o de janeiro de 2015: 80% (oitenta por
cento).

Art. 3o Para a fabricação do produto película autoadesiva, em
forma de folhas, fica dispensado o cumprimento da etapa IV do art.
1o desta Portaria.

Art. 4o O cumprimento da etapa constante no inciso "I" do
art. 1o poderá ser dispensado, desde que a empresa interessada cum-
pra compromisso de exportação e/ou de aplicação em atividades de
pesquisa e desenvolvimento, na região Amazônica, nos termos a
serem definidos pelo Conselho de Administração da SUFRAMA -
CAS.

Art. 5o O cumprimento da etapa constante no inciso "IV" do
art. 1o, exclusivamente para o produto fita adesiva de PVC (po-
licloreto de polivinila) sensível à pressão para fins elétricos (fita
isolante - NCM 3919.10.00 ou 3919.90.00), poderá ser dispensado,
desde que a empresa interessada cumpra compromisso de exportação
e/ou de aplicação em atividades de pesquisa e desenvolvimento, na
região amazônica, nos termos a serem definidos pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA - CAS.

Art. 6o Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devi-
damente comprovados, assim o determinarem, a realização de qual-
quer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa tem-
porariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos Mi-
nistros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 7o Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT
no 238, de 8 de dezembro de 2010.

Art. 8o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior

MARCO ANTONIO RAUPP
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e

Inovação

ANEXO

P R O D U TO NCM
1. fita adesiva dupla face de acrílico 3506.91.90
2. fita adesiva dupla face de espuma 3919.10.00

3919.90.00
3. fita adesiva de PVC 3919.10.00

3919.90.00
4. fita adesiva de polipropileno 3919.10.00

3919.90.00
5. fita adesiva de polietileno 3919.10.00

3919.90.00
6. fita adesiva de poliéster 3919.10.00

3919.90.00
7. fita adesiva de teflon 3919.10.00

3919.90.00
8. fita adesiva de poliéster reforçada com filamentos de fibra de vidro 3919.10.00

3919.90.00
9. fita adesiva dupla face de polipropileno 3919.10.00

3919.90.00
10. fita adesiva dupla face de poliéster 3919.10.00

3919.90.00
11. fita adesiva de borracha de alta tensão 4005.91.90
12. fita adesiva dupla face de papel 4 8 11 . 4 1 . 1 0

4 8 11 . 4 1 . 9 0
13. fita adesiva de papel 4823.12.00
14. fita adesiva de tecido com polietileno 5806.40.00
15. fita adesiva de tecido de fibra de vidro 7019.90.00
16. fita adesiva de tecido de rayon 5807.90.00
17. fita adesiva dupla face de tecido com PVC 5903.10.00
18. fita adesiva dupla face de tecido 5903.90.00
19. fita adesiva de tecido 5901.10.00
20. fita adesiva de alumínio 7607.19.10

7607.19.90
21. fita adesiva transferível 3506.10.90

PORTARIA No- 149, DE 15 DE MAIO DE 2013

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso de suas atribuições
e tendo em vista o disposto no art. 5º do Decreto nº 7.356, de 12 de
novembro de 2010, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial - INPI, na forma do Anexo à presente
Portaria.

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

Art. 3º Revoga-se a Portaria GM/MDIC nº 130, de 11 de
junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União, de 12 de junho
de 2008.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

ANEXO

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de
1970, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, com sede e foro no Distrito Federal, tem por fi-
nalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que re-
gulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social,
econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à con-
veniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tra-
tados, convênios e acordos sobre propriedade industrial, conforme a
legislação em vigor, e especificamente:

I - registrar os contratos que impliquem transferência de
tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos
em relação a terceiros;

II - registrar os programas de computador de acordo com a
legislação em vigor;

III - desenvolver ações objetivando promover a disseminação
da cultura da propriedade industrial; e

IV - cadastrar os agentes da propriedade industrial para fins
de regular esta atividade, no que concerne à representatividade pe-
rante o INPI.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2º O INPI tem a seguinte estrutura organizacional:
I - Órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente:
1. Gabinete - GAB
1.1. Seção de Apoio Administrativo da Presidência - SA-

PRE
2. Assessoria de Assuntos Econômicos - AECON
3. Coordenação-Geral da Qualidade - CQUAL
3.1. Divisão da Qualidade das Atividades de Patentes e de

Articulação e Informação Tecnológica - DQUAL I
3.2. Divisão da Qualidade das Atividades de Marcas, Con-

tratos de Tecnologia e Outros Registros - DQUAL II
3.3. Divisão da Qualidade das Atividades Administrativas -

DQUAL III
4. Coordenação de Inserção Internacional e Temas Globais -

COTEG
II - Órgãos seccionais:
1. Ouvidoria - OUVID
1.1. Divisão de Assuntos Externos - DAEXT
1.2. Divisão de Assuntos Internos - DAINT
2. Procuradoria Federal - PROC
2.1. Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria

em Matéria de Propriedade Intelectual - COOPI
2.2. Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria

em Matéria Administrativa - COOAD

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 143,
DE 15 DE MAIO DE 2013

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA CIÊNCIA, TEC-
NOLOGIA E INOVAÇÃO, 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 no

52001.000372/2013-52, de 21 de março de 2013, resolvem:
Art. 1o Estabelecer, para o produto CONTÊINERES - MÓ-

DULOS HABITACIONAIS, industrializados na Zona Franca de Ma-
naus, o seguinte Processo Produtivo Básico:

I - fabricação do aço;
II - corte;
III - usinagem;
IV - soldagem ou rebitagem;
V - pintura; e
VI - montagem.
§ 1o Todas as etapas do Processo Produtivo Básico acima

descritas deverão ser realizadas na Zona Franca de Manaus, exceto a
etapa descrita no inciso I, que poderá ser realizada em qualquer
região do país.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

.
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