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17)ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE MELEIRO, CNPJ 76.277.102/0001-10, Meleiro/SC, pro-
cesso nº 71000.034141/2010-54, parecer técnico nº 672/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 19/03/2010 a 18/03/2015.

18)ABRIGO NOTURNO SÃO VICENTE DE PAULA,
CNPJ 08.629.271/0001-12, Maceió/AL, processo nº
71000.000697/2010-47, parecer técnico nº 1130/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 10/11/2010 a 09/11/2015.

19)CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA E
PERNAMBUCO - CIEE, CNPJ 10.998.292/0001-57, Recife/PE, pro-
cesso n° 71010.000016/2010-21, parecer técnico n° 611/2014/ CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 15/05/2010 a 14/05/2015.

20)ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE ENCANTADO, CNPJ 88.049.416/0001-45, Encantado/RS,
processo nº 71000.036120/2010-73, parecer técnico nº 489/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 29/04/2011 a 28/04/2016.

21)GRUPO PRIMAVERA, CNPJ 67.995.969/0001-10, Cam-
pinas/SP, processo nº 71000.037835/2010-43, parecer técnico nº
679/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 19/07/2010 a
18/07/2015.

22)ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABADEUS, CNPJ
83.852.764/0001-32, Criciúma/SC, processo nº 71000.036088/2010-
26, parecer técnico nº 921/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, validade
de 09/05/2010 a 08/05/2015.

23)MORADA DA ESPERANÇA, CNPJ 30.491.237/0001-
83, Rio de Janeiro/RJ, processo nº 71000.105086/2010-94, parecer
técnico nº 006/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de
30/08/2010 a 29/08/2015.

24)ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE CARIDADE DA SAN-
TA CRUZ - SINCRUZ, CNPJ 13.552.294/0001-06, Salvador/BA,
processo nº 71000.036086/2010-37, parecer técnico nº 704/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 01/04/2010 a 31/03/2015.

25)LAR IRMÃ AMÁLIA SOB PATROCÍNIO DE SÃO JO-
SÉ, CNPJ 48.961.361/0001-20, Taubaté/SP, processo nº
71000.040275/2010-12, parecer técnico nº 635/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 22/03/2010 a 21/03/2015.

26)LAR DE SÃO JOSÉ, CNPJ 02.561.520/0001-07, Bra-
sília/DF, processo nº 71000.036097/2010-17, parecer técnico nº
321/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 26/07/2010 a
25/07/2015.

27)ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE MARTINÓPOLIS, CNPJ 48.797.930/0001-44, Martinó-
polis/SP, processo nº 71000.040607/2010-51, parecer técnico nº
636/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 29/06/2010 a
28/06/2015.

28)ASSOCIAÇÃO MARIA IMACULADA, CNPJ
58.232.521/0001-54, Santos/SP, processo nº 71000.115992/2009-63,
parecer técnico nº 141/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de
01/01/2010 a 31/12/2014.

29)CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS AL-
CANTARINAS, CNPJ 47.104.443/0001-96, São Paulo/SP, processo
nº 71010.004998/2009-97, parecer técnico nº 1254/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 01/01/2010 a 31/12/2014.

30)ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE NOVA FRIBURGO, CNPJ 30.346.548/0001-59, Nova Fri-
burgo/RJ, processo nº 71000.043267/2009-86, parecer técnico nº
1237/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 31/03/2010 a
30/03/2015.

31)INSTITUTO MARIA IMACULADA, CNPJ
92.964.592/0001-80, Porto Alegre/RS, processo nº
71000.115982/2009-28, parecer técnico nº 133/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 01/01/2010 a 31/12/2014.

32)ARCA DO BRASIL, CNPJ 55.577.563/0001-39, São
Paulo/SP, processo nº 71000.040605/2010-61, parecer técnico nº
284/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 22/03/2010 a
21/03/2015.

33)ASSOCIAÇÃO CAPIXABA CONTRA O CÂNCER IN-
FANTIL, CNPJ 31.730.278/0001-48, Vitória/ES, processo nº
71000.040614/2010-52, parecer técnico nº 298/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 26/03/2010 a 25/03/2015.

34)COMUNIDADE KOLPING DE MARACAÍ, CNPJ
49.897.473/0001-22, Maracaí/SP, processo nº 71000.040683/2010-66,
parecer técnico nº 271/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de
22/03/2010 a 21/03/2015.

35)CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ROMANA
OMETTO, CNPJ 44.219.517/0001-41, Araras/SP, processo nº
71000.040610/2010-74, parecer técnico nº 361/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, validade de 16/10/2010 a 15/10/2015.

Art. 2º 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
12.101/2009.

Art. 3º Cientifique-se a Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

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

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 216, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria MDS
nº 710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos
constantes nos pareceres técnicos dos processos abaixo indicados;
resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de concessão da certificação de
entidade beneficente de assistência social das seguintes entidades, por
contrariarem requisitos legais constantes na Lei nº 12.101/2009:

1)Associação Beneficente Isabel Ernestina Bezerra, CNPJ
40.998.296/0001-04, Senador Georgino Avelino/RN, processo nº
71000.036101/2010-47, parecer técnico nº 408/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, por infringir o art. 18 da Lei nº 12.101/09 e
não cumprir a exigência do § 3º, do art. 35, e no inciso IV, do art. 3º
do Decreto nº 7.237/10.

2)Associação de Pais e Professores da Escola de Educação
Básica Bruno Heidrich, CNPJ 83.551.614/0001-99, Mirim Doce/SC,
processo nº 71000.036116/2010-13, parecer técnico nº 140/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, por infringir o disposto no artigo 35, §3º,
do Decreto nº 7.237/10.

3)Associação Regional de Deficientes Físicos, CNPJ
92.867.910/0001-94, Caxias do Sul/RS, processo nº
71000.040684/2010-19, parecer técnico nº 404/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, por infringir o disposto no inc. IV, do art.
3º, e no § 3º, do art. 35, do Decreto nº 7.237/10.

Art. 2º Indeferir o pedido de renovação da certificação de
entidade beneficente de assistência social das seguintes entidades, por
contrariarem requisitos legais constantes na Lei nº 12.101/2009:

1)Associação Beneficente Tobias, CNPJ 62.448.980/0001-
47, São Paulo/SP, processo nº 71000.031449/2010-48, parecer técnico
nº 231/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, por contrariar o disposto no
art. 18, e inc. I do art. 19 da Lei nº 12.101/09 e no inc. IV, do art. 3º,
e inc. II e § 3º do art. 35, do Decreto nº 7.237/10.

2)Associação Riograndina De Auxílio Aos Necessitados -
ASSORAN, CNPJ 94.870.532/0001-23, Rio Grande/RS, processo nº
71000.056960/2010-52, parecer técnico nº 283/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, por infringir o disposto no § 3º, do art. 35
do Decreto nº 7.237/10.

3)Associação de Proteção ao Excepcional, CNPJ
16.646.135/0001-69, Betim/MG, processo nº 71000.116079/2009-84,
parecer técnico nº 1264/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, por infrin-
gir o disposto no art. 18, da Lei nº 12.101/09.

Art. 3º Abrir prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta pu-
blicação, para que a entidade apresente recurso contra a decisão, sem
efeito suspensivo.

Art. 4º Cientifique-se a Secretaria da Receita Federal do
Brasil acerca dos indeferimentos relacionados no art. 2º.

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

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO Nº 139, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014

Dispõe sobre a entrada em vigor do sistema
de depósito eletrônico para os pedidos
P C T.

O VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊN-
CIA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL - INPI, no uso da competência que lhe foi conferida pelo
Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, através do ato administrativo que estabelece os valores
das retribuições pelos serviços do INPI e considerando o disposto na
Resolução nº 129, de 10 de março de 2014, publicada no Diário
Oficial da União em 11 de março de 2014, resolve:

Art. 1º A partir de 20 de outubro de 2014 as retribuições
referentes aos Códigos 201, 253, 266, 267, 268, 269, 270, 291 e 292,
constantes da Tabela de Retribuições dos Serviços Prestados pelo
INPI, anexa à Resolução nº 129, de 10 de março de 2014, passarão a
vigorar de acordo com o previsto nos itens "Retribuição por meio
eletrônico (A)" e "Retribuição em papel (A.1) - Serviço com dis-
ponibilidade eletrônica", em decorrência da adoção do depósito ele-
trônico para os pedidos internacionais nos termos do PCT.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 20 de outubro de
2014 e sua publicação se dará no Diário Oficial da União, sem
prejuízo da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade In-
dustrial - RPI.

ADEMIR TARDELLI

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PORTARIA No- 466, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, em
exercício, designado pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, por Portaria publicada no Diário Ofi-
cial da União de 17 de junho de 2011, e em atendimento ao artigo 20
do Decreto nº6.275, de 28 de novembro de 2007, no uso de suas
atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de
dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º 9.933,
de 20 de dezembro de 1999, no inciso V do artigo 18, da Estrutura
Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n° 6.275/2007;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

.

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 atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e
critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Resolução Conmetro n.º 05, de 06 de maio
de 2008, que aprova o Regulamento para Registro de Objeto com
Conformidade Avaliada Compulsória, através de programa coorde-
nado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -
Inmetro, publicado no Diário Oficial da União de 09 de maio de

2008, seção 01, páginas 78 a 80;
Considerando a Portaria Inmetro n.º 491, de 13 de dezembro

de 2010, que aprova o procedimento para concessão, manutenção e
renovação do Registro de Objeto, publicado no Diário Oficial da
União de 15 de dezembro de 2010, seção 01, página 161;

Considerando a Portaria Inmetro n.º 361, de 06 de setembro
de 2011, que aprova os Requisitos Gerais de Certificação de Produto
- RGCP, publicada no Diário Oficial da União de 09 de setembro de
2011, seção 01, página 76;

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento do Progra-
ma de Avaliação da Conformidade para Dispositivos de Retenção
para Crianças, resolve baixar as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar o aperfeiçoamento dos Requisitos de Ava-
liação da Conformidade para Dispositivos de Retenção para Crianças,
disponibilizados no sítio www.inmetro.gov.br ou no endereço abai-
xo:

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -
Inmetro

Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Ava-
liação da Conformidade - Dipac

Rua da Estrela n.º 67 - 2º andar - Rio Comprido
CEP 20.251-900 - Rio de Janeiro - RJ
Art. 2º Cientificar que a Consulta Pública que propiciou a

elaboração, em conjunto com a sociedade, dos Requisitos ora apro-
vados, foi divulgada pela Portaria Inmetro n.º 422, de 27 de agosto de
2013, publicada no Diário Oficial da União de 29 de agosto de 2013,
seção 01, página 54 a 55.

Art. 3º Cientificar que fica mantida, no âmbito do Sistema
Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, a certificação
compulsória para Dispositivos de Retenção para Crianças, a qual
deverá ser realizada por Organismo de Certificação de Produto - OCP,
estabelecido no Brasil, acreditado pelo Inmetro, consoante o fixado
nos Requisitos ora aprovados.

Art. 4° Determinar que, a partir da data de publicação desta
Portaria, o Inmetro passará a reconhecer, para fins de ensaios dos
dispositivos de retenção para crianças, a equivalência entre os re-
latórios de ensaios realizados de acordo com a diretiva europeia ECE
44 (revisão 04) e os relatórios elaborados com base na norma ABNT
NBR 14400 e nos critérios dos Requisitos de Avaliação da Con-
formidade ora aprovados.

Parágrafo Único - O estabelecido no caput se aplica somente
a relatórios de ensaios emitidos por laboratórios estrangeiros acre-
ditados, por membro do IAAC ou ILAC, para o escopo previsto.

Art. 5º Determinar que a partir de 18 (dezoito) meses, con-
tados da data de publicação desta Portaria, os Dispositivos de Re-
tenção para Crianças deverão ser fabricados e importados somente em
conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente re-
gistrados no Inmetro.

Parágrafo Único - A partir de 6 (seis) meses, contados do
término do prazo fixado no caput, os Dispositivos de Retenção para
Crianças deverão ser comercializados, no mercado nacional, por fa-
bricantes e importadores, somente em conformidade com os Requi-
sitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

Art. 6º Determinar que a partir de 36 (trinta e seis) meses,
contados da data de publicação desta Portaria, os Dispositivos de
Retenção para Crianças deverão ser comercializados, no mercado
nacional, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados
e devidamente registrados no Inmetro.

Parágrafo Único - A determinação contida no caput não é
aplicável aos fabricantes e importadores, que deverão observar os
prazos fixados no artigo anterior.

Art. 7º Cientificar que fica proibida a comercialização, por
fabricantes e importadores, de dispositivo de retenção infantil cuja
fixação da criança seja feita com cintos de segurança do tipo ab-
dominal de duas pontas, denominados comumente, mas não exclu-
sivamente, de "escudo contra impactos" ("impact shield"), a partir de
30 de junho de 2015, em todo mercado nacional.

Art. 8º Cientificar que fica proibida a comercialização, no
mercado nacional, de dispositivo de retenção infantil cuja fixação da
criança seja feita com cintos de segurança do tipo abdominal de duas
pontas, denominados comumente, mas não exclusivamente, de "es-
cudo contra impactos" ("impact shield"), a partir de 31 de dezembro
de 2015.

Parágrafo Único - A determinação contida no caput não é
aplicável aos fabricantes e importadores, que deverão observar os
prazos fixados no artigo anterior.

Art. 9º Cientificar que a fiscalização do cumprimento das
disposições contidas nesta Portaria, em todo o território nacional,
estará a cargo do Inmetro e das entidades de direito público a ele
vinculadas por convênio de delegação.

Parágrafo Único - A fiscalização observará os prazos fixados
nos artigos 5º,6º,7º e 8º desta Portaria.

Art. 10 Revogar, no prazo de 36 (trinta e seis) meses após a
publicação deste instrumento legal, a Portaria Inmetro nº 38, de 29 de
janeiro de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 31 de
janeiro de 2007, seção 01, página 83; a Portaria Inmetro nº 419, de 22
de novembro de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 26 de
novembro de 2007, seção 01, página 95; a Portaria Inmetro nº 007, de
09 de janeiro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 10 de
janeiro de 2008, seção 01, página 353, e a Portaria Inmetro nº 383, de
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