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e) outros, desde que justificado e autorizado pelo Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional e pela Secretaria Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN; e
II - pessoas atendidas pelas unidades recebedoras, ou seja,
por entidades da rede socioassistencial, equipamentos públicos de
alimentação e nutrição e unidades da rede pública e filantrópica de
ensino, dentre outras entidades públicas, que sirvam refeições regularmente.
§ 1º Os beneficiários descritos no inciso I terão direito a um
litro de leite por dia até o limite de dois litros por família.
§ 2º Para efeitos de cadastramento dos beneficiários descritos
no inciso I, o beneficiário titular será aquele que se enquadre no perfil
de beneficiário consumidor do PAA-Leite, devendo ser registrado no
instrumento de cadastro o nome de sua mãe e o número do NIS.
§ 3º No mínimo trinta por cento do leite adquirido será
destinado para o atendimento às unidades recebedoras descritas no
inciso II, preferencialmente aquelas já atendidas pelo PAA por meio
da modalidade Compra com Doação Simultânea.
Art. 5º Os beneficiários fornecedores do PAA-Leite são os
produtores de leite que atendam aos requisitos previstos no art. 3º da
Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e apresentem a Declaração de
Aptidão ao PRONAF - DAP, regulamentada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, desde que participem das ações promovidas pelo convenente, notadamente as relativas à assistência técnica, e realizem a vacinação do rebanho, conforme legislação pertinente.
§ 1º Para o cadastramento dos beneficiários fornecedores
deverão ser priorizadas:
I - cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como pessoas jurídicas de direito privado, com, no mínimo,
três anos de existência, detentoras da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos
pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - GGPAA, que realizem a pasteurização do leite de seus cooperados e
vendam o leite já pasteurizado ao Programa;
II - cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como pessoas jurídicas de direito privado, com, no mínimo,
três anos de existência, detentoras da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos
pelo GGPAA, que contratem o beneficiamento do leite e vendam o
produto já pasteurizado ao Programa; e
III - pessoas inscritas no CadÚnico, mulheres, produtores
orgânicos ou agroecológicos, povos e comunidades tradicionais e
público beneficiário do Plano Brasil Sem Miséria.
§ 2º Deverá ser respeitado o percentual mínimo de trinta por
cento de mulheres no total de beneficiários fornecedores, conforme
disposto na Resolução nº 44, de 16 de agosto de 2011, do GGPAA.
Art. 6º O cadastramento das organizações fornecedoras aptas
a comercializarem o leite pasteurizado será realizado pelo convenente
preferencialmente por meio de chamamento público, do qual será
dada ciência à SESAN, por meio do envio de documentação comprobatória da realização do chamamento e de seu resultado, conforme
previsto no instrumento de convênio.
Parágrafo único. Nas Unidades da Federação em que houver
mais de uma organização fornecedora apta a comercializar o leite
pasteurizado, uma única organização não poderá realizar o beneficiamento de mais de cinquenta por cento do leite disponível.
Art. 7º Para a apuração do teto a que se refere a alínea "c" do
inciso I do art. 19 do Decreto nº 7.775, de 2012, o limite máximo de
aquisição do PAA-Leite será de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
unidade familiar/DAP, para cada semestre, considerados os meses de
janeiro a junho e de julho a dezembro, com limite de venda de cem
litros por dia por produtor.
§ 1º Caso o valor definido no caput não seja utilizado totalmente em um semestre, não poderá ser compensado no semestre
seguinte.
§ 2º Para fixação do valor definido no caput devem ser
considerados os preços pagos ao produtor pelo leite in natura, em sua
propriedade ou no tanque de resfriamento.
§ 3º Caso o beneficiário fornecedor alcance a cota limite no
semestre, deverá ser substituído por outro que não tenha atingido a
cota, observadas as prioridades estabelecidas no art. 5º.
§ 4º O beneficiário fornecedor poderá participar de outras
modalidades do PAA, desde que sejam respeitados os limites financeiros, por unidade familiar/DAP, descritos no art. 19 do Decreto
nº 7.775, de 2012.
§ 5º Caso o beneficiário fornecedor participe do Programa
por meio de organização fornecedora, o valor total a receber por
unidade familiar/DAP será o mesmo exposto no caput.
Art. 8º O convenente poderá, desde que o pleito seja analisado e autorizado pelo concedente, formalizar parceria com cooperativas de agricultores familiares, portadoras de DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos pelo GGPAA, para
que estas viabilizem a execução do Programa, desde que obedecidas
as demais normas do PAA-Leite, conforme previsto no instrumento
de convênio.
Parágrafo único. Na hipótese descrita no caput, as cooperativas de produtores realizarão o registro dos agricultores, a gestão e
o pagamento às beneficiadoras de leite.
Art. 9º A contratação das empresas beneficiadoras do leite
deverá ser realizada com estrita observância às disposições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
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Art. 10. A metodologia de cálculo e os preços de referência
do leite a ser adquirido serão definidos pelo GGPAA.
Art. 11. Quando organização fornecedora realizar a venda do
leite pasteurizado, o MDS arcará com até cem por cento do valor do
litro de leite.
Parágrafo único. Quando o convenente contratar empresa
beneficiadora para a realização do serviço de pasteurização, o MDS
arcará com até cem por cento do valor a ser pago ao beneficiário
fornecedor e com, no máximo, cinquenta por cento do valor a ser
destinado à beneficiadora.
Art. 12. O MDS, por intermédio da SESAN, participará
financeiramente da execução dos convênios do PAA-Leite com até
oitenta por cento do recurso financeiro necessário, conforme pactuação a ser realizada quando da celebração dos respectivos convênios.
Art. 13. Os beneficiários fornecedores, organizações fornecedoras, beneficiários consumidores e beneficiadoras de leite que
descumprirem as normas previstas nesta resolução poderão ser excluídos do Programa.
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Art. 14. Os convênios de PAA-Leite formalizados nos anos
de 2009 e 2010 continuam sendo regidos pela Resolução nº 37, de 9
de novembro de 2009, do GGPAA.
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Fica revogada a Resolução nº 37, de 9 de novembro
de 2009, do GGPAA.
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SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
PORTARIA Nº 43, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013
Estabelece critérios para alocação de cota para importação de metanol estabelecida pela Resolução CAMEX nº 86, de
4 de outubro de 2013.
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos I e XIX do art. 15 do Anexo I ao Decreto nº 7.096, de 4 de fevereiro
de 2010, tendo em consideração a Resolução CAMEX nº 86, de 4 de outubro de 2013, resolve:
Art. 1º O inciso XXIX do art. 1º do Anexo III à Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"XXIX - Resolução CAMEX nº 86, de 4 de outubro de 2013, publicada no D.O.U. de 7 de outubro de 2013:
CÓDIGO NCM
2905.11.00

DESCRIÇÃO
Metanol (álcool metílico)

ALÍQUOTA DO II
0%

QUANTIDADE
282.500 toneladas

VIGÊNCIA
7 de outubro de 2013 a 4 de
abril de 2014
(180 dias)

a) o exame dos pedidos de LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX;
b) caso seja constatado o esgotamento da cota global, o DECEX não emitirá novas LIs para essa cota, ainda que já registrado pedido
de licença no SISCOMEX."
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIEL MARTELETO GODINHO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
DA PRODUÇÃO
PORTARIA N o- 21, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013
A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1o da Portaria
MDIC no 267, de 30 de agosto 2013, considerando o disposto na
Portaria SDP no 1, de 18 de setembro de 2013, e o que consta no
processo MCTI no 01200.004019/2013-64, de 21 de agosto de 2013,
e no processo MDIC no 52001.001717/2013-95, de 14 de outubro de
2013, resolve:
Art. 1o Habilitar provisoriamente, nos termos do art. 23-A do
Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, a empresa Jabil do
Brasil Indústria Eletroeletrônica Ltda., inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o no
04.854.120/0007-00, à fruição dos benefícios fiscais de que trata o
Decreto no 5.906, de 2006, quando da fabricação do seguinte produto
e respectivos modelos:
PRODUTO
Circuito impresso montado com componentes elétricos e eletrônicos para
máquinas automáticas de processamento de dados.

MODELOS
A34359-001;
A34359-002;
A46414-001;
A51212-001;
C4209-60001; C4169-60004;
C9127-60001; C7857-60001.

§ 1o Farão jus, provisoriamente, aos incentivos fiscais, nos
termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas,
os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação
que, em quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste
artigo, conforme consta no processo MDIC supracitado.
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§ 2o Ficam asseguradas a manutenção e utilização provisória
do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem empregados na industrialização dos bens
relacionados neste artigo.
Art. 2o Será cancelada a habilitação provisória ou a definitiva, se concedida, caso a empresa não atenda ao disposto no art.
2o da Portaria Interministerial MCTI/MDIC/MF no 19, de 16 de janeiro de 2007.
Art. 3o Os produtos e modelos abrangidos pelos benefícios
fiscais de que trata o Decreto no 5.906, de 2006, são exclusivamente
os relacionados no art.1o, sendo que as suas características, denominações e adequação à legislação são de exclusiva responsabilidade
da empresa pleiteante.
Parágrafo único. As notas fiscais relativas à comercialização
com o benefício fiscal relacionado no art. 1o deverão fazer expressa
referência a esta Portaria.
Art. 4o No caso de deferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 2006,
cessará a vigência da habilitação provisória e ficarão convalidados
seus efeitos.
Art. 5o No caso de indeferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 26 de
setembro de 2006, ou quando da desistência do pedido de habilitação
definitiva por parte da pessoa jurídica, antes da sua concessão ou
indeferimento, a habilitação provisória perderá seus efeitos e a empresa deverá recolher, no prazo de dez dias do indeferimento do pleito
ou desistência do pedido, os tributos relativos ao benefício fiscal
fruído, com os acréscimos legais e penalidades aplicáveis para recolhimento espontâneo.
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HELOISA REGINA GUIMARÃES DE MENEZES
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