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III - número de famílias estimadas como público-alvo do
CadÚnico: a estimativa do número de famílias com renda mensal per
capita de até meio salário mínimo, definida pelo MDS, com base em
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; e

....................................................................................." (NR)
Art. 3º A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SE-

NARC providenciará, no prazo de sessenta dias contados da pu-
blicação desta Portaria, a republicação da Portaria nº 754, de 2010, e
da Portaria nº 256, de 2010, ambas do MDS, com as modificações
nelas realizadas desde a sua entrada em vigor, nos termos do art. 25
do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002.

Art. 4º Os procedimentos de informação previstos no art. 6º
da Portaria nº 256, de 2010, do MDS, e no art. 9º da Portaria nº 754,
de 2010, do MDS, com a redação dada por esta Portaria, aplicam-se
aos recursos transferidos a título de apoio financeiro à gestão des-
centralizada do PBF no exercício de 2012.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Ficam revogadas as alíneas "d" e "e" do inciso III do
§ 1º do art. 1º e as alíneas "d" e "e" do inciso III do art. 4º da Portaria
nº 256, de 2010, do MDS.

TEREZA CAMPELLO

§ 5º. A fruição do disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo está
vinculada à aprovação, por ato da Secretaria de Desenvolvimento da
Produção, do cumprimento do cronograma físico-financeiro constante
do projeto de investimento de que trata o inciso II do § 1º do art. 13
do Decreto nº 7.819, de 2012.

§ 6º. Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a empresa
habilitada deverá apresentar relatório de acompanhamento da exe-
cução do projeto de investimento, conforme modelo definido em ato
deste Ministério, até o dia 15 de janeiro de 2013, e consoante o
disposto nos arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.819, de 2012.

§ 7º. O relatório de acompanhamento da execução do projeto
de investimento de que trata o § 6º deste artigo se aplica para os fins
do art. 4º desta Portaria, e deverá ser apresentado até o dia 15 de
julho de 2014.

Art. 6º Para fins de fruição da redução da alíquota do IPI de
que tratam os arts. 13 e 16 do Decreto nº 7.819, de 2012, alterado
pelo Decreto nº 8.015, de 2013, o saldo das quotas definidas no art.
5º desta Portaria, poderá ser utilizado posteriormente, desde que ob-
servado o disposto no inciso I do § 1º e no § 4º do art. 13 do Decreto
nº 7.819, de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.015, de 2013.

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

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

PORTARIA No- 296, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013

Habilitação ao Programa de Incentivo à
Inovação Tecnológica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores
- INOVAR-AUTO.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição
Federal, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 40 da Lei 12.715,
de 17 de setembro de 2012, alterada pela Lei nº 12.844, de 19 de
julho de 2013, bem como o disposto no inc. II do art. 3º do Decreto
nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, alterado pelos Decretos 7.969, de
28 de março de 2013, e 8.015, de 17 de maio de 2013, resolve:

Art. 1º Habilitar, nos termos do inciso III do art. 2º do
Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.015, de 17 de maio de 2013, a empresa AUDI DO BRASIL IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ/MF:
03.472.246/0001-54, conforme processo nº 52000.011717/2013-11, de
22 de agosto de 2013.

Parágrafo único. As obrigações e os direitos da empresa
habilitada constarão de Termo de Compromisso, o qual deverá ser
entregue, firmado pelos responsáveis pela empresa, com firma re-
conhecida, em até trinta dias da data de publicação desta Portaria.

Art. 2º A habilitação tem vigência de 1º de setembro de 2013
até 31 de agosto de 2014, período em que a empresa habilitada
poderá usufruir dos benefícios definidos no Decreto nº 7.819, de
2012, desde que cumpridos os requisitos definidos no mesmo ato.

Art. 3º A empresa está sujeita à verificação do cumprimento
dos requisitos assumidos no requerimento de habilitação, previstos
nos arts. 4º e 5º do Decreto nº 7.819, de 2012, e ao cancelamento da
habilitação, nas condições estabelecidas pelo art. 9º desse mesmo
Decreto.

Art. 4º Para os efeitos de que trata o inciso II do art. 3º do
Decreto nº 7.819, de 2012, a empresa a que se refere o art. 1º deverá
apresentar, até 15 de julho de 2014, requerimento de habilitação a
contar de 1º de setembro de 2014, até vinte e quatro meses da
primeira habilitação, conforme disposto no inciso I do § 1º do art. 13
e no § 2º do art. 5º do Decreto nº 7.819, de 2012.

Parágrafo Único. Para efeitos de que trata o art. 5º do De-
creto nº 7.819, de 2012, a empresa a que se refere o art. 1º deverá
apresentar, posteriormente, projeto de investimento nos termos de ato
do MDIC a ser publicado.

Art. 5º A empresa poderá apurar crédito presumido do Im-
posto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos dos arts. 13 e
16 do Decreto nº 7.819, de 2012, para os veículos apresentados no
projeto de investimento aprovado.

§ 1º. Para fins do disposto no inciso I do art. 16 do Decreto
nº 7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará
direito à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a três mil,
duzentas e cinquenta unidades, no período de 1º de setembro de 2013
até 28 de fevereiro de 2014.

§ 2º. Para fins do disposto no §1º do art. 16 do Decreto nº
7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará direito
à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a três mil,
duzentas e cinquenta unidades, no período de 1º de setembro de 2013
até 28 de fevereiro de 2014.

§ 3º. Para fins do disposto no inciso I do art. 16 do Decreto
nº 7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará
direito à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a três mil,
duzentas e cinquenta unidades, no período de 1º de março de 2014 até
31 de agosto de 2014.

§ 4º. Para fins do disposto no § 1º do art. 16 do Decreto nº
7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará direito
à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a três mil,
duzentas e cinquenta unidades, no período de 1º de março de 2014 até
31 de agosto de 2014.

§ 5º. A fruição do disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo está
vinculada à aprovação, por ato da Secretaria de Desenvolvimento da
Produção, do cumprimento do cronograma físico-financeiro constante
do projeto de investimento de que trata o inciso II do § 1º do art. 13
do Decreto nº 7.819, de 2012.

§ 6º. Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a empresa
habilitada deverá apresentar relatório de acompanhamento da exe-
cução do projeto de investimento, conforme modelo definido em ato
deste Ministério, até o dia 15 de janeiro de 2014, e consoante o
disposto nos arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.819, de 2012.

§ 7º. O relatório de acompanhamento da execução do projeto
de investimento de que trata o § 6º deste artigo se aplica para os fins
do art. 4º desta Portaria, e deverá ser apresentado até o dia 15 de
julho de 2014.

Art. 6º Para fins de fruição da redução da alíquota do IPI de
que tratam os arts. 13 e 16 do Decreto nº 7.819, de 2012, alterado
pelo Decreto nº 8.015, de 2013, o saldo das quotas definidas no art.
5º desta Portaria poderá ser utilizado posteriormente, desde que ob-
servado o disposto no inciso I do § 1º e no § 4º do art. 13 do Decreto
nº 7.819, de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.015, de 2013.

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

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

PORTARIA Nº 298, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013

Habilitação ao Programa de Incentivo à
Inovação Tecnológica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores
- INOVAR-AUTO.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição
Federal, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 40 da Lei nº
12.715, de 17 de setembro de 2012, alterada pela Medida Provisória
nº 612, de 4 de abril de 2013, bem como o disposto nos inc. I e II do
art. 3º do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, alterado pelos
Decretos nº 7.969, de 28 de março de 2013, e nº 8.015, de 17 de maio
de 2013, resolve:

Art. 1º Habilitar, em observância à Decisão Judicial pro-
latada pelo Juiz Federal Substituto na titularidade da 1ª Vara Federal
de Execução Fiscal (Processo nº 0005939-88.2006.4.02.5001), nos
termos do inciso II do art. 2º do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de
2012, a empresa CN AUTO S/A (CNPJ/MF: 03.786.695/0001-77,
conforme Processo nº 52000.026865/2012-41, de 31 de outubro de
2012.

Parágrafo único. As obrigações e os direitos da empresa
habilitada constarão de Termo de Compromisso, o qual deverá ser
entregue, firmado pelos responsáveis pela empresa, com firma re-
conhecida, em até trinta dias da data de publicação desta Portaria, sob
pena desta Portaria se tornar sem efeito.

Art. 2º A habilitação tem vigência de 1º de setembro de 2013
até 31 de agosto de 2014, período em que a empresa habilitada
poderá usufruir dos benefícios definidos no Decreto nº 7.819, de
2012, desde que cumpridos os requisitos definidos no mesmo ato.

Art. 3º A empresa está sujeita à verificação do cumprimento
dos requisitos assumidos no requerimento de habilitação, previstos
nos arts. 4º e 6º do Decreto nº 7.819, de 2012, e ao cancelamento da
habilitação, nas condições estabelecidas pelo art. 9º desse mesmo
Decreto.

Parágrafo único. No caso de denegação da Decisão Judicial
prolatada pelo Juiz Federal Substituto na titularidade da 1ª Vara Fe-
deral de Execução Fiscal (Processo nº 0005939-88.2006.4.02.5001),
fica sem efeito a referida Decisão Judicial, retroagindo os efeitos da
decisão contrária, nos termos do Enunciado nº 405 da Súmula do
S T F.

Art. 4º Para os efeitos de que trata o inciso II do art. 3º do
Decreto nº 7.819, de 2012, a empresa a que se refere o art. 1º deverá
apresentar, até 15 de julho de 2014, requerimento de habilitação de
doze meses, a contar de 1º de setembro de 2014.

Art. 5º Para fins do disposto no inciso II, do Art. 22, do
Decreto nº 7.819, de 2012, aplica-se a redução de alíquotas do IPI,
aos produtos classificados nos códigos da TIPI relacionados no Ane-
xo I, desse mesmo Decreto, importados diretamente pela empresa
habilitada, por encomenda ou por sua conta e ordem, até o limite
de:

I - Hum mil e seiscentos veículos, no período de 1º de
setembro de 2013 até 31 de dezembro de 2013.

II - Três mil e duzentos veículos, no período de 1º de janeiro
de 2014 até 31 de agosto de 2014.

§ 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos
veículos relacionados no Anexo VI do Decreto nº 7.819, de 2012,
conforme disposto no §2º do art. 22 desse mesmo Decreto.

§ 2º. O disposto neste artigo se aplica aos veículos objeto do
contrato de distribuição anexado ao Processo nº 52000.026865/2012-
41, de 31 de outubro de 2012, e constante do Termo de Com-
promisso.

Art. 6º Em decorrência da Habilitação Sub Judice, a empresa
está obrigada a fazer constar em todos os documentos e notas fiscais
de venda a informação de que a importação de cada um dos veículos
ocorreu amparada pela Decisão Judicial proferida pela 1ª Vara Federal
de Execução Fiscal nos autos do Processo nº 0005939-
88.2006.4.02.5001, possibilitando o conhecimento de tal restrição aos
compradores, finais ou não, bem como aos DETRANS e, ainda, a sua
correta averbação no CRLV - Cerificado de Registro e Licenciamento
de Veículo, no campo das "Observações".

§ 1º. A empresa deverá, até o dia 15 de cada mês, en-
caminhar à Secretaria de Desenvolvimento da Produção deste Mi-
nistério cópia autenticada dos documentos de que tratam o caput
deste artigo referentes ao mês imediatamente anterior.

§ 2º. O não cumprimento do disposto no § 1º deste artigo
acarretará a imediata suspensão da habilitação por ato da Secretária
de Desenvolvimento da Produção desta Pasta e, o levantamento da

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 295, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013

Habilitação ao Programa de Incentivo à
Inovação Tecnológica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores
- INOVAR-AUTO.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição
Federal, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 40 da Lei 12.715,
de 17 de setembro de 2012, alterada pela Lei nº 12.844, de 19 de
julho de 2013, bem como o disposto no inc. II do art. 3º do Decreto
nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, alterado pelos Decretos 7.969, de
28 de março de 2013, e 8.015, de 17 de maio de 2013, resolve:

Art. 1º Habilitar, nos termos do inciso III do art. 2º do
Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.015, de 17 de maio de 2013, a empresa VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.,
CNPJ/MF: 59.104.422/0001-50, conforme processo nº
52000.012222/2013-00, de 04 de setembro de 2013.

Parágrafo único. As obrigações e os direitos da empresa
habilitada constarão de Termo de Compromisso, o qual deverá ser
entregue, firmado pelos responsáveis pela empresa, com firma re-
conhecida, em até trinta dias da data de publicação desta Portaria.

Art. 2º A habilitação tem vigência de 1º de setembro de 2013
até 31 de agosto de 2014, período em que a empresa habilitada
poderá usufruir dos benefícios definidos no Decreto nº 7.819, de
2012, desde que cumpridos os requisitos definidos no mesmo ato.

Art. 3º A empresa está sujeita à verificação do cumprimento
dos requisitos assumidos no requerimento de habilitação, previstos
nos arts. 4º e 5º do Decreto nº 7.819, de 2012, e ao cancelamento da
habilitação, nas condições estabelecidas pelo art. 9º desse mesmo
Decreto.

Art. 4º Para os efeitos de que trata o inciso II do art. 3º do
Decreto nº 7.819, de 2012, a empresa a que se refere o art. 1º deverá
apresentar, até 15 de julho de 2014, requerimento de habilitação a
contar de 1º de setembro de 2014, até vinte e quatro meses da
primeira habilitação, conforme disposto no inciso I do § 1º do art. 13
e no § 2º do art. 5º do Decreto nº 7.819, de 2012.

Parágrafo Único. Para efeitos de que trata o art. 5º do De-
creto nº 7.819, de 2012, a empresa a que se refere o art. 1º deverá
apresentar, posteriormente, projeto de investimento nos termos de ato
do MDIC a ser publicado.

Art. 5º A empresa poderá apurar crédito presumido do Im-
posto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos dos arts. 13 e
16 do Decreto nº 7.819, de 2012, para os veículos apresentados no
projeto de investimento aprovado.

§ 1º. Para fins do disposto no inciso I do art. 16, do Decreto
nº 7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará
direito à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a cinco
mil unidades, no período de 1º de setembro de 2013 até 28 de
fevereiro de 2014.

§ 2º. Para fins do disposto no §1º do art. 16, do Decreto nº
7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará direito
à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a cinco mil
unidades, no período de 1º de setembro de 2013 até 28 de fevereiro
de 2014.

§ 3º. Para fins do disposto no inciso I do art. 16 do Decreto
nº 7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará
direito à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a cinco
mil unidades, no período de 1º de março de 2014 até 31 de agosto de
2014.

§ 4º. Para fins do disposto no § 1º do art. 16 do Decreto nº
7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará direito
à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a cinco mil
unidades, no período de 1º de março de 2014 até 31 de agosto de
2014.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
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