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Nº 238, quarta-feira, 13 de dezembro de 2006
Art. 6º Determinar que os usuários, fabricantes, montadores e
importadores das embalagens utilizadas no transporte terrestre de
produtos perigosos deverão atender aos requisitos da Resolução
ANTT nº 420/04 e aos requisitos expressos nesta Portaria.
Art. 7º Estabelecer que para as embalagens aprovadas em
processos de avaliação da conformidade, realizados por autoridades
competentes nos modais marítimo e aéreo, ficará legitimado o período de vigência dos seus certificados ou o prazo máximo de validade até 29 de fevereiro de 2008, considerando-se sempre o prazo
que for menor.
Parágrafo único. As prescrições deste artigo são válidas apenas para os certificados emitidos até 01 de março de 2006. Para os
certificados emitidos após essa data, aplicar-se-á o disposto no artigo
3º desta Portaria.
Art. 8º Determinar que todas as embalagens utilizadas no
transporte terrestre de produtos perigosos, comercializadas e utilizadas no país, deverão atender aos requisitos estabelecidos na Resolução ANTT nº 420/04 e aos requisitos estabelecidos nesta Portaria.
Art. 9º Determinar que todos os fabricantes, montadores e
importadores de embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos deverão obter a Autorização para o Uso do Selo de
Identificação da Conformidade, no âmbito do SBAC.
Art. 10 Estabelecer que a fiscalização do cumprimento das
disposições contidas nesta Portaria, em todo o território nacional,
ficará a cargo do Inmetro e das entidades de direito público, com ele
conveniadas.
Art. 11 Revogar a Portaria Inmetro nº 10, de 24 de janeiro de
2006.
Art. 12 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Art. 1º Disponibilizar, no sitio www.inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Mangueiras de PVC Plastificadas para
Instalação Doméstica de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP).
Art. 2º Declarar aberto, a partir da data da publicação desta
Portaria no Diário Oficial da União, o prazo de 30 (trinta) dias para
que sejam apresentadas sugestões e críticas relativas à proposta de
texto da Portaria Definitiva e a do Regulamento de Avaliação da
Conformidade para Mangueiras de PVC Plastificadas para Instalação
Doméstica de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP).
Art. 3º Informar que as críticas e sugestões relativas aos
textos supramencionados deverão ser encaminhadas para os endereços
abaixo:
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial-Inmetro - Diretoria da Qualidade-Dqual - Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade-Dipac
Rua Santa Alexandrina, 416 - 8º andar - Rio Comprido CEP 20261-232 - Rio de Janeiro - RJ, ou
E-mail: dipac.consultapublica@inmetro.gov.br
Art. 4º Declarar que, findo o prazo estipulado no artigo 2º
desta Portaria, o Inmetro se articulará com as entidades que tenham
manifestado interesse na matéria, para que indiquem representantes
nas discussões posteriores, visando à consolidação do texto final.
Art. 5º Publicar esta Portaria de Consulta Pública no Diário
Oficial da União, quando iniciará a sua vigência.
JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

OBJETO: Regulamento Técnico da Qualidade para Inspeção da Adaptação de
Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas para o Transporte Coletivo de
Passageiros. ORIGEM: Inmetro / MDIC.

PORTARIA N 327 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo
4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso I 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°
5.842, de 13 de julho de 2006, resolve:
Art. 1º Disponibilizar, no sitio www.inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Isqueiros a Gás, Recarregáveis ou Descartáveis, com Reservatórios e/ou Corpos Manufaturados em Polímero (Resinas Plásticas).
Art. 2º Declarar aberto, a partir da data da publicação desta
Portaria, o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas
sugestões e críticas relativas à proposta de texto da Portaria Definitiva
e a do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Isqueiros a
Gás, Recarregáveis ou Descartáveis, com Reservatórios e/ou Corpos
Manufaturados em Polímero (Resinas Plásticas).
Art. 3º Informar que as críticas e sugestões relativas aos
textos supramencionados deverão ser encaminhadas para os endereços
abaixo:
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial-Inmetro - Diretoria da Qualidade-Dqual - Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade-Dipac
Rua Santa Alexandrina, 416 - 8º andar - Rio Comprido CEP 20261-232 - Rio de Janeiro - RJ, ou
E-mail: dipac.consultapublica@inmetro.gov.br
Art. 4º Declarar que, findo o prazo estipulado no artigo 2º
desta Portaria, o Inmetro se articulará com as entidades representativas do setor, que tenham manifestado interesse na matéria, para
que indiquem representantes nas discussões posteriores, visando à
consolidação do texto final.
Art. 5º Publicar esta Portaria de Consulta Pública no Diário
Oficial da União, quando iniciará a sua vigência.
JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA
<!ID871957-0>

PORTARIA N.º 328, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006.
OBJETO: Regulamento de Avaliação da
Conformidade para Mangueiras de PVC
Plastificadas para Instalação Doméstica de
Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) ORIGEM: Inmetro / MDIC.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo
4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso I 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°
5.842, de 13 de julho de 2006, resolve:

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

.

Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 382, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006
Reabre o prazo para cadastramento de préprojetos no Sistema de Gestão de Convênios - SISCON junto ao Fundo Nacional de
Assistência Social no exercício de 2006.

PORTARIA N.º 329, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006.
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OBJETO: Regulamento de Avaliação da
Conformidade para Isqueiros a Gás, Recarregáveis ou Descartáveis, com Reservatórios e/ou Corpos Manufaturados em Polímero (Resinas Plásticas). ORIGEM: Inmetro / MDIC.

Art. 3º Informar que as críticas e sugestões a respeito da
proposta deverão ser encaminhadas para os endereços abaixo:
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial-Inmetro - Diretoria de Metrologia Legal - Divisão de Mercadorias Pré-Medidas
Av. Nossa Senhora das Graças, 50, Xerém - CEP 25 250-020
- Duque de Caxias - RJ
E-mail: dimel@inmetro.gov.br ou dimep@inmetro.gov.br
Art. 4º Declarar que, findo o prazo estipulado no artigo 2º, o
Inmetro se articulará com as entidades representativas do setor, que
tenham manifestado interesse na matéria, para que indiquem representantes nas discussões posteriores, visando à consolidação do texto
final.
Art. 5º Publicar esta Portaria de Consulta Pública no Diário
Oficial da União, quando iniciar-se-á a sua vigência.
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JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA
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O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo
4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso I 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°
5.842, de 13 de julho de 2006, resolve:
Art. 1º Disponibilizar, no sitio www.inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria Definitiva e do Regulamento Técnico da
Qualidade para Inspeção da Adequação de Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas para o Transporte Coletivo de Passageiros.
Art. 2º Declarar aberto, a partir da data da publicação desta
Portaria no Diário Oficial da União, o prazo de 60 (sessenta) dias
para que sejam apresentadas sugestões e críticas relativas aos textos.
Art. 3º Informar que as críticas e sugestões a respeito da
proposta de texto deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:
- Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-Inmetro - Diretoria da Qualidade-Dqual - Divisão de
Programas de Avaliação da Conformidade-Dipac
Rua Santa Alexandrina, 416 - CEP 20261-232 - Rio Comprido - RJ, ou
- E-mail: dipac.consultapublica@inmetro.gov.br
Art. 4º Declarar que, findo o prazo estipulado no artigo 2º
desta Portaria, o Inmetro se articulará com as entidades representativas do setor, que tenham manifestado interesse na matéria, para
que indiquem representantes nas discussões posteriores, visando à
consolidação do texto final.
Art. 5º Publicar esta Portaria de Consulta Pública no Diário
Oficial da União, quando iniciará a sua vigência.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelos art. 87 da Constituição Federal; Lei n.º 10.869/04, de
13 de maio de 2004, que cria o Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome - MDS; bem como o disposto no Decreto nº
5.550, de 22 de setembro de 2005, que estabelece a estrutura regimental do MDS e define as competências da Secretaria Nacional de
Assistência Social - SNAS; e
Considerando as normas e procedimentos para a celebração
de convênios e instrumentos congêneres definidos pela Portaria MDS
nº 177, de 11 de maio de 2006;
Considerando o disposto na Portaria nº 37, de 25 de outubro
de 2006, quanto aos prazos para que as Unidades Gestoras Executoras
deste Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome procedam empenhos de dotações orçamentárias relativas ao exercício de
2006 e pagamentos de despesas; resolve:
Art. 1º Reabrir, excepcionalmente, no dia 13 de dezembro de
2006, o Sistema de Gestão de Convênios - SISCON para o cadastramento de pré-projetos com o intuito de firmatura de convênios
ainda no ano de 2006.
Parágrafo único. Após esse prazo o módulo “SISCON Préprojeto” ficará definitivamente indisponível para essa função de cadastramento no que tange ao exercício de 2006.
Art. 2º Os proponentes deverão dar entrada na documentação
complementar constante no Manual de Cooperação Financeira - Convênios 2006, instituído pela Portaria MDS nº 177/06, no Protocolo
Setorial do Fundo Nacional de Assistência Social simultaneamente
com o cadastramento do pré-projeto.
Art. 3º Não serão considerados projetos sujeitos a readequação e/ou resolução de pendências decorrentes de habilitação para
fins de celebração de convênios junto ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, conforme estabelecido no Manual de Cooperação Financeira - Convênios 2006.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PATRUS ANANIAS

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA
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PORTARIA N o- 330, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006
OBJETO: Proposta de Regulamento Técnico Mercosul que estabelece a indicação
quantitativa de cosméticos (P. Res. GMC nº
07/2006) ORIGEM: INMETRO/MDCI

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº 5.966,
de 11 de dezembro de 1973, e tendo em vista o disposto no inciso III
do artigo 3º, da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, no inciso
V do artigo 18 de Estrutura Regimental do Inmetro, aprovado pelo
Decreto n º 5.842, de 13 de julho de 2006, e nas alíneas “a” e “c”,
do subitem 4.1 e do item 42, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, resolve:
Art. 1º Disponibilizar, no sitio www.inmetro.gov.br, a proposta de texto do Projeto de Resolução Mercosul, em anexo, para
aprovar o Regulamento Técnico Mercosul referente à indicação quantitativa de cosméticos.
Art. 2º Declarar aberto, a partir da data da publicação desta
Portaria, o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas
sugestões e críticas relativas ao Projeto de Resolução.

PORTARIA N 380, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006
Altera prazo fixado na Portaria GM/MDS
n° 360, de 12 de julho de 2005.
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 4° da Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, e pelo
art. 2° do Decreto n° 5.209, de 17 de setembro de 2004; resolve:
Art. 1 o- O art. 7°, § 5°, da Portaria GM/MDS n° 360, de 12
de julho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7 o- .................................................................................
(...)
§ 5 o- Os Estados que receberem recursos financeiros de acordo com o procedimento previsto neste artigo deverão executá-los até
31 de agosto de 2007 e prestar contas de sua aplicação à SENARC
até o dia 31 de outubro de 2007, por meio do envio de demonstrativo
sintético da execução das ações previstas no plano de ação, na forma
do Anexo III desta Portaria. (NR)
Art. 2 o- O art. 8°, §§ 3° e 4°, da Portaria GM/MDS n° 360,
de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8°.................................................................................
(...)
§ 3 o- A aplicação dos recursos recebidos pelo Estado está
vinculada exclusivamente ao cumprimento das atividades previstas no
plano de ação. (NR)

