
Nº 246, sexta-feira, 19 de dezembro de 2014 249ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012014121900249

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

1

Art. 6º Determinar 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 4º e 5º desta Portaria.

Art. 7º Revogar a Portaria Inmetro n.º 204, de 17 de junho
de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 19 de junho de
2008, seção 01, página 94, no prazo de 48 (quarenta e oito) meses
após a publicação desta Portaria.

Art. 8º Revogar a Portaria Inmetro n.º 346/2008, no prazo de
48 (quarenta e oito) meses após a publicação desta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

PORTARIA Nº 548, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, 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, e no inciso V do artigo 18 da
Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n° 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 a competência para estabelecer as diretrizes e
critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Portaria Inmetro n.º 157, de 19 de agosto de
2002, que aprova o Regulamento Técnico Metrológico que estabelece
a forma de expressar o conteúdo líquido a ser utilizado nos produtos
pré-medidos, publicada no Diário Oficial da União de 20 de agosto de
2002, seção 01, páginas 41 e 42;

Considerando a Portaria Inmetro n.º 248, de 17 de julho de
2008, que aprova o Regulamento Técnico Metrológico que estabelece
os critérios para verificação do conteúdo líquido de produtos pré-
medidos com conteúdo nominal igual, comercializados nas grandezas
de massa e volume, publicada no Diário Oficial da União de 22 de
julho de 2008, seção 01, páginas 81 e 82;

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 Portaria Inmetro n.º 658, de 17 de dezembro
de 2012, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade
para Materiais e Equipamentos da Construção Civil, publicada no
Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2012, seção 01, página
100;

Considerando a Resolução n.º 735, de 11 de dezembro de
2013, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), publicada no Diário Oficial da União de 12 de
dezembro de 2013, seção 01, página 123, que dispõe sobre condições
para contratação de operações de financiamento no âmbito dos pro-
gramas habitacionais do FGTS, e concessão de linhas de crédito para
aquisição de materiais da construção civil, certificados no âmbito do
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC);

Considerando a ação do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), no apoio ao setor da construção
civil, de incluir, no Catálogo de Produtos do Cartão BNDES, os
materiais da construção civil que apresentem certificação no âmbito
do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), emi-
tida por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo
Inmetro;

Considerando a importância de as argamassas colantes, co-
mercializadas no país, apresentarem requisitos mínimos de desem-
penho, resolve baixar as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade
para Argamassas Colantes, que deverão ser incluídos, como Anexo K,
aos Requisitos de Avaliação da Conformidade aprovados pela Portaria
Inmetro n.º 658/2012, disponibilizados no sítio www.inmetro.gov.br
ou no endereço abaixo:

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 permitiu a

participação da sociedade na elaboração dos Requisitos ora apro-
vados, foi divulgada pela Portaria Inmetro n.º 555, de 18 de no-
vembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 20 de
novembro de 2013, seção 01, página 97.

Art. 3º Instituir, no âmbito do Sistema Brasileiro de Ava-
liação da Conformidade - SBAC, a certificação voluntária para Ar-
gamassas Colantes, a qual deverá ser realizada por Organismo de
Certificação de Produto - OCP, estabelecido no Brasil e acreditado
pelo Inmetro, consoante o determinado nos Requisitos ora aprova-
dos.

§ 1º Estes Requisitos se aplicam às argamassas colantes
utilizadas na construção civil para assentamento de placas cerâmicas
em substratos cimentícios, incluindo as argamassas colantes tipo I
(AC-I), tipo II (AC-II) e tipo III (AC-III), e aquelas com as pro-
priedades opcionais de tempo em aberto estendido e/ou deslizamento
reduzido.

§ 2º Excluem-se desses Requisitos as argamassas colantes
utilizadas para assentamento de pastilhas de vidro, mármores, gra-
nitos, ardósias e pedras em geral; as argamassas colantes de so-
breposição em revestimentos existentes; as argamassas colantes para
vedações tipo drywall ou steel framing; os produtos mistos do tipo
argamassa de assentamento e rejuntamento; as argamassas de as-
sentamento para alvenaria, para revestimento de paredes e tetos e para
rejuntamento; e as argamassas de alta resistência mecânica para pi-
sos.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDÊNCIA-ADJUNTA DE PROJETOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE ANÁLISE DE PROJETOS INDUSTRIAIS

PORTARIA Nº 492, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, em exercício, no uso de suas atribuições
legais e considerando o que lhe autoriza a Resolução nº 203, 10 de dezembro de 2012, do Conselho de Administração da SUFRAMA, em seu
Art. 12, Inciso III, e os termos do Parecer Técnico de Projeto n.º 111/2014 - SPR/CGPRI/COAPI, da Superintendência Adjunta de Projetos da
SUFRAMA, resolve:

Art. 1º APROVAR o projeto industrial de DIVERSIFICAÇÃO da empresa JABIL INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA. - FILIAL,
CNPJ nº 04.898.857/0002-02 e Inscrição SUFRAMA nº 20.1250.01-2, na Zona Franca de Manaus, na forma do Parecer Técnico de Projeto N.º
111/2014 - SPR/CGPRI/COAPI, para produção de CONVERSOR CA/CC PARA "TABLET PC" (NÃO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL),
código Suframa 2029, para o gozo do incentivo previsto no artigo 9º do Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967 e legislação
p o s t e r i o r.

Art. 2º ESTABELECER para o produto constante do Art. 1° desta Portaria os seguintes limites anuais de importação de insumos:

Discriminação Valor em US$ 1.00
1º ANO 2º ANO 3º ANO

2029-CONVERSOR CA/CC PARA "TABLET PC"
(NÃO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL)

542,945 1,357,362 2,714,725

Art. 3º DETERMINAR sob pena de suspensão ou cancelamento dos incentivos concedidos, sem prejuízo da aplicação de outras
cominações legais cabíveis:

I o cumprimento, quando da fabricação do produto constante do Art. 1º desta Portaria, do Processo Produtivo Básico definido nas
Portaria Interministerial nº 67-MDIC/MCTI, de 29 de fevereiro de 2012;

II o atendimento das exigências da Política Nacional do Meio ambiente, conforme disciplina a Legislação no âmbito Federal, Estadual
e Municipal;

III a manutenção de cadastro atualizado na SUFRAMA, de acordo com as normas em vigor; e
IV o cumprimento das exigências contidas na Resolução n.º 203, de 10 de dezembro de 2012, bem como as demais Resoluções,

Portarias e Normas Técnicas em vigor.
Art. 4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO ADOLFO IGREJAS FILGUEIRAS

SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA No 69, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO ES-
PORTE, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº
36, de 07 de fevereiro de 2003, resolve:

Art.1º Reconduzir a comissão de Processo Administrativo
Disciplinar constituída pela Portaria nº 34, de 20/08/2014, publicada
no Diário Oficial da União de 22 de agosto de 2014, pelos motivos
expostos no Memorando nº 04/2014-CS/ME.

Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para que
sejam ultimados os trabalhos da comissão.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES

AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014

A DIRETORIA COLEGIADA DA AUTORIDADE PÚBLI-
CA OLÍMPICA, no uso das competências que lhe conferem o inciso
VI do art. 22 do Estatuto da Autoridade Pública Olímpica e o § 2º do
art. 3º da Resolução nº 01, de 24 de janeiro de 2014, do Conselho
Público Olímpico,

CONSIDERANDO os Ofícios 579/2014/SNEAR/GA-
BAR/ME, 581/2014/SNEAR/GABAR/ME e 594/2014/SNEAR/GA-
BAR/ME, da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento do
Ministério do Esporte,por deliberação unânime, resolve:

Art. 1º Aprovar a revisão da Carteira de Projetos Olímpicos
e da Matriz de Responsabilidades dos Jogos Rio 2016, ad referendum
da aprovação do Conselho Público Olímpico, para inclusão de pro-
jeto, nos termos do anexo.

Art. 2º Submeter a inclusão do projeto à aprovação do Con-
selho Público Olímpico para deliberação.

Art. 3º Determinar a disponibilização integral das versões
revisadas da Carteira de Projetos Olímpicos e da Matriz de Res-
ponsabilidades no sítio da Autoridade Pública Olímpica na rede mun-
dial de computadores no endereço a seguir: www.apo.gov.br

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

FERNANDO AZEVEDO E SILVA
Presidente

ANEXO I

CARTEIRA DE PROJETOS OLÍMPICOS/MATRIZ DE
RESPONSABILIDADE

1.Zona: Barra
2.Projeto/Ação: Aquisição do Sistema de Ar Condicionado

do Centro Olímpico de Treinamento (COT) Halls 1, 2 e 3.
3.Descrição do Projeto: Fornecimento, instalação, operação e

manutenção do sistema de ar condicionado, ventilação mecânica e
pressurização de escadas do Centro Olímpico de Treinamento (COT)
Halls 1, 2 e 3.

4..Responsabilidade:
a.Recursos - Governo Federal
b.Execução - Governo Federal
5..Maturidade: 2
6..Prazo
a. Inicio - ASD
b.Término - ASD

GABINETE DA MINISTRA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014

Institui a Política de Integração e Segu-
rança da Informação do Sistema de Cadas-
tro Ambiental Rural e dá outras providên-
cias.

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
de suas atribuições legais expressas no parágrafo único, inciso II, do
art. 87 da Constituição Federal, resolve:

Art. 1o O Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR,
previsto no art. 3o do Decreto no 7.830, de 17 de outubro de 2012,
deverá atender à Política de Integração e Segurança da Informação -
PISI estabelecida nesta Instrução Normativa, sem prejuízo do direito

de livre acesso à informação pelo cidadão e das normas de segurança
da informação aplicáveis ao contexto.

Art. 2o As informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR
armazenadas no SICAR se destinam a subsidiar políticas, programas,
projetos e atividades de controle, monitoramento, planejamento am-
biental e econômico e combate ao desmatamento.

Parágrafo único. Em casos de danos causados à segurança
nacional ou a terceiros pelo uso das informações do SICAR com
finalidades diferentes das previstas neste artigo, os usuários poderão
ser responsabilizados nas esferas administrativa, civil e penal.

Seção I - Das Restrições de Acesso às Informações Sigilosas
ou Pessoais

Art. 3o As informações com restrições de acesso no SICAR
serão aquelas definidas como sigilosas ou pessoais, na forma da Lei
no 12.527, de 18 de novembro de 2011, e da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, sem prejuízo da observância de outros diplomas
legais e regulamentares disponentes sobre sigilo e restrições ao acesso
à informação.

Art. 4o As informações sobre o patrimônio das pessoas fí-
sicas e jurídicas armazenadas no SICAR, a serem protegidas pelo
sigilo fiscal previsto no art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, de acordo com os incisos I, II e III do art. 2o da Portaria RFB
no 2.344, de 24 de março de 2011, incluem:

I - as que identifiquem os proprietários ou possuidores e suas
respectivas propriedades ou posses, tais como CPF, CNPJ, nome,
endereço físico e de correio eletrônico;

II - as que associem as propriedades ou posses a seus res-
pectivos proprietários ou possuidores, configurando relações patri-
moniais;

III - as que associem meios de produção ou resultados de
produção agrícola ou agroindustrial de imóvel rural específico a seus
respectivos proprietários ou possuidores; e

IV - outras informações de natureza patrimonial.
Art. 5o Consoante os §§ 1o e 2o do art. 201 do Decreto-lei no

5.844, de 23 de setembro de 1943, e o inciso VIII do art. 116 da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a obrigação de guardar sigilo
sobre informações pessoais e a situação econômica dos proprietários
e possuidores de imóveis rurais se estende a todos os agentes e
servidores públicos federais que, por dever de ofício, vierem a ter
conhecimento dessa situação por meio do SICAR.

Art. 6o O transporte de dispositivos de armazenamento e a
comunicação de informações sigilosas ou pessoais do SICAR em
redes de computadores deverão ser executados com recursos tec-
nológicos adequados que garantam sua segurança conforme o grau de
sigilo, mediante autorização do responsável pela gestão do SICAR.

Ministério do Esporte
.

Ministério do Meio Ambiente
.
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