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Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.

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

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 859 de
30/08/2012, DOU de 03/09/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 197, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 124/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71010.004048/2009-62, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71010.004048/2009-62.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 1.530, de 30/11/2012, DOU de 05/12/2012, que in-
deferiu o pedido de renovação da certificação de entidade beneficente
de assistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela SOCIEDADE BÍBLICA
DO BRASIL, CNPJ: 33.579.376/0001-51, Recife/PE, pelo período de
26/12/2009 a 25/12/2014, nos termos do art. 3º, §3º do Decreto nº
2.536/98 e do § único, do art. 38-A, da Lei nº 12.101/2009.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.

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

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 1.530, de
30/11/2012, DOU de 05/12/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 198, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 23/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.065059/2009-38, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.065059/2009-38.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 290 de 31/05/2012, DOU de 01/06/2012, que in-
deferiu o pedido de renovação da certificação de entidade beneficente
de assistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela SOCIEDADE EVAN-
GÉLICA PELLA-BETHÂNIA, CNPJ: 97.837.561/0001-81, Taqua-
ri/RS, pelo período de 01/01/2010 a 31/12/2014, nos termos do art.
3º, §3º do Decreto nº 2.536/98 e do § único, do art. 38-A, da Lei nº
12.101/2009.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.

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

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 290 de
31/05/2012, DOU de 01/06/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 199, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 100/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71000.132327/2012-30, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.132327/2012-30.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 106 de 16/07/2013, DOU de 19/07/2013, que in-
deferiu o pedido de renovação da certificação de entidade beneficente
de assistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela VERDE VIDA PRO-
GRAMA OFICINA EDUCATIVA, CNPJ: 00.855.838/0001-67, Cha-
pecó/SC, pelo período de 16/12/2009 a 15/12/2014, nos termos do art.
3º, §3º do Decreto nº 2.536/98 e do § único, do art. 38-A, da Lei nº
12.101/2009.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.

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

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 106 de
16/07/2013, DOU de 19/07/2013.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 200, DE 30 DE SETERMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 106/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71000.104735/2009-04, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.104735/2009-04.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 1493 de 30/11/2014, DOU de 04/12/2014, que in-
deferiu o pedido de concessão da certificação de entidade beneficente
de assistência social.

Art. 3º Deferir a concessão de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela ASSOCIAÇÃO EVAN-
GÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ: 83.932.608/0001-81,
Florianópolis/SC, com validade de 03 (três) anos, a contar da data
desta publicação, nos termos do §2º, do art. 3º do Decreto nº
2.536/98.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

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

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 1493 de
30/11/2014, DOU de 04/12/2014.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 201, DE 30 DE SETERMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 72/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.594966/2008-17, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.594966/2008-17.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS nº 14 de 12/01/2011, DOU de 14/01/2011, que indeferiu o
pedido de renovação da certificação de entidade beneficente de as-
sistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela CÁRITAS ARQUI-
DIOCESANA DE VITÓRIA, CNPJ: 28.162.402/0001-01, Vitória/ES,
pelo período de 20/03/2010 a 19/03/2015, nos termos do art. 3º, §3º
do Decreto nº 2.536/98 e do § único, do art. 38-A, da Lei nº
12.101/2009.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

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

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS nº 14 de 12/01/2011,
DOU de 14/01/2011.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 202, DE 30 DE SETERMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 097/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71000.076640/2009-85, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.076640/2009-85.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 1.522 de 30/11/2012, DOU de 05/12/2012, que in-
deferiu o pedido de renovação da certificação de entidade beneficente
de assistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela JUVENTUDE CÍVICA
POAENSE, CNPJ: 03.318.766/0001-07, Itapeva/SP, pelo período de
17/10/2010 a 16/10/2015, nos termos do art. 3º, §3º do Decreto nº
2.536/98 e do § único, do art. 38-A, da Lei nº 12.101/2009.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.

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

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 1.522 de
30/11/2012, DOU de 05/12/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL

PORTARIA No- 160, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-
lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regu-
lamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de
outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
medidores de velocidade de veículos automotores, aprovado pela Por-
taria Inmetro n.º 115/98; e

Considerando o constante do processo Inmetro nº
52600.019429/2014, resolve:

Autorizar, em caráter opcional, no modelo SMTd, aprovado
pela Portaria Inmetro/Dimel n.° 066, de 08 de março de 2007, a
medição de velocidade no sentido contramão da via em condições
especificadas na íntegra da portaria.

A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do In-
metro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

PORTARIA No- 161, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-
lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regu-
lamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de
outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria
Inmetro n° 236/1994; e

Considerando o constante do processo Inmetro nº
52600.007994/2014; resolve:

Incluir no subitem 6.5 da Portaria Inmetro/Dimel n°
109/2007, e respectivo aditivo, o novo plano de selagem na família de
modelos HC33, marca SEYCONEL, de acordo com as condições
especificadas na íntegra da portaria.

A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do In-
metro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

PORTARIA No- 162, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-
lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regu-
lamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 ou-
tubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria
Inmetro nº 236/1994;

Considerando o constante do processo Inmetro nº
52600.027317/2014, resolve:

Na Portaria Inmetro/Dimel nº 236/2004, retificar o enunciado
do objeto da Portaria e do subitem 1.2; tornar sem efeito o subitem
3.1 e a alínea j do subitem 4.1; incluir, opcionalmente, as dimensões
de 600 mm a 1400 mm de comprimento por 100 mm a 140 mm de
largura para as barras de pesagem; e incluir os modelos ULB-4000 e
ULB-5000, de acordo com as condições especificadas na íntegra da
portaria.

A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do In-
metro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

PORTARIA No- 163, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-
lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regu-
lamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de
outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
bomba medidora de combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria
Inmetro n.º 023/1985; e

Considerando o constante do processo Inmetro n.o
52600.026449/2014, resolve:

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

.
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