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b) A contrapartida à operação de crédito externo deverá ser assegurada pelo
Mutuário, observando o disposto na Resolução COFIEX nº 3. de 29 de maio de 2019.

Nº 1.120 - COMPANHIA ENERGETICA DO JARI - CEJA, rio Jari, Município de Almerim/PA,
aproveitamento hidrelétrico, transferência.
O inteiro teor das Outorgas, bem como as demais informações pertinentes está
disponível no site www.ana.gov.br.

ERIVALDO ALFREDO GOMES
Secretário-Executivo da COFIEX

RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES
ATO Nº 1.163, DE 22 DE MAIO DE 2020

MARCOS PRADO TROYJO
Presidente da COFIEX

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA,
no exercício da competência delegada pelo art. 3°, inciso I, da Resolução ANA no 26, de
8/5/2020, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA em sua 787ª Reunião Ordinária,
realizada em 18 de maio de 2020, nos termos do art. 4º, inciso XII, § 3º e do art. 12, inciso
V, da Lei no 9.984, de 1707/2000, com fundamento nas Resoluções ANA nº 131, de
11/03/2003, e nº 1.938, de 30/10/2017, resolveu:
Art. 1o Declarar reservada à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL a
disponibilidade hídrica caracterizada pelas vazões naturais afluentes, constantes do Anexo I,
subtraídas das vazões médias destinadas ao atendimento de outros usos consuntivos a montante
conforme Anexo II, e eventuais vazões destinadas a mecanismos de transposição de peixes e de
embarcações, além de vazões remanescentes em eventual Trecho de Vazão Reduzida.
Art. 2o As vazões reservadas têm a finalidade de garantir a disponibilidade hídrica
do aproveitamento hidrelétrico PCH Açungui 2B, Município de Rio Branco do Sul/PR.
O inteiro teor da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica, bem como
as demais informações pertinentes estarão disponíveis no site www.ana.gov.br.

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 15 DE MAIO DE 2020
O Presidente da COFIEX, no uso de suas atribuições conferidas pelo Parágrafo
Único do art. 7º do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, resolve,
Autorizar, com as ressalvas estipuladas, a preparação do Programa, nos
seguintes termos:
1. Nome: Programa de Apoio ao Plano de Investimento SABESP
2. Mutuário: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
3. Garantidor: República Federativa do Brasil
4. Entidade Financiadora: New Development Bank - NDB
5. Valor do Empréstimo: até US$ 300.000.000,00
6. Valor da Contrapartida: até US$ 1.865.000.000,00
Ressalva:
a) A contratação da operação de crédito externo e a concessão de garantia da
União estão condicionadas à apresentação, por parte do Mutuário, de pleito ao Ministério
da Economia para análise de sua capacidade de pagamento e oferecimento de
contragarantia suficiente, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Ministério
da Economia, além de demonstração do cumprimento dos requisitos da Constituição, da
Lei de Responsabilidade Fiscal, das Resoluções do Senado e demais normas aplicáveis à
operação de crédito e concessão de garantia da União, visando às autorizações do Senado
Federal e do Ministro da Economia.

RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES
ATOS DE 22 DE MAIO DE 2020
O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA,
no exercício da competência delegada pelo art. 3º, inciso I, da Resolução ANA nº 26, de
8/5/2020, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA em sua 787ª Reunião Ordinária,
realizada em 18 de maio de 2020, nos termos do art. 12, inciso V, da Lei nº 9.984, de
17/07/2000, com fundamento na Resolução ANA nº 1.938, de 30/10/2017, resolveu emitir
as outorgas de direito de uso de recursos hídricos à:

ERIVALDO ALFREDO GOMES
Secretário-Executivo da COFIEX
MARCOS PRADO TROYJO
Presidente da COFIEX

Nº 1.164 - ACQUA ENERGETICA S/A, FRANCISCO GIOBBI, LUCCA GIOBBI, rio Correntes,
Município de Sonora/MS, aproveitamento hidroelétrico.

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 15 DE MAIO DE 2020

Nº 1.165 - MUNICÍPIO DE CANDIOTA, Arroio Candiota, Município de Candiota/RS,
abastecimento público.
O inteiro teor das Outorgas, bem como as demais informações pertinentes
estão disponíveis no site www.ana.gov.br.

O Presidente da COFIEX, no uso de suas atribuições conferidas pelo Parágrafo
Único do art. 7º do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, resolve,
Autorizar, com as ressalvas estipuladas, a preparação do Programa, nos
seguintes termos:
1. Nome: Programa de sustentabilidade fiscal, econômica, social e ambiental do
Estado do Amazonas.
2. Mutuário: Estado do Amazonas
3. Garantidor: República Federativa do Brasil
4. Entidade Financiadora: Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD
5. Valor do Empréstimo: até US$ 200.000.000,00
Ressalvas:
a) A contratação da operação de crédito externo e a concessão de garantia da
União estão condicionadas à apresentação, por parte do Mutuário, de pleito ao Ministério
da Economia para análise de sua capacidade de pagamento e oferecimento de
contragarantia suficiente, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Ministério
da Economia, além de demonstração do cumprimento dos requisitos da Constituição, da
Lei de Responsabilidade Fiscal, das Resoluções do Senado e demais normas aplicáveis à
operação de crédito e concessão de garantia da União, visando às autorizações do Senado
Federal e do Ministro da Economia.
b) Deverá ser retirado do Programa o seguinte indicador: "Recursos aplicados
na Função Saúde", que prevê a redução de gastos na saúde, de 22% para 19% dos recursos
provenientes de arrecadação de impostos e transferências.

RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS
1ª TURMA
RETIFICAÇÃO
Na Pauta de Julgamentos publicada no Diário oficial nº 96 Seção 1 de
21/05/2020 pág. 90, onde se lê:
4) O julgamento do Processo nº 10880.901214/2009-37 (item 26) servirá como
paradigma para o julgamento do processo constantes dos itens 27 a 367.
Leia-se:
4) O julgamento do Processo nº 10880.901214/2009-37 (item 26) servirá como
paradigma para o julgamento do processo constantes dos itens 27 a 36.

ERIVALDO ALFREDO GOMES
Secretário-Executivo da COFIEX

SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO
EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS

MARCOS PRADO TROYJO
Presidente da COFIEX

SECRETARIA DE ASSUNTOS ECONÔMICOS INTERNACIONAIS
SUBSECRETARIA DE FINANCIAMENTO
AO DESENVOLVIMENTO E MERCADOS INTERNACIONAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 15 DE MAIO DE 2020
O Presidente da COFIEX, no uso de suas atribuições conferidas pelo Parágrafo
Único do art. 7º do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, resolve,
Autorizar, com as ressalvas estipuladas, a preparação do Programa, nos
seguintes termos:
1. Nome: Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência-PReVio, do
Estado do Ceará
2. Mutuário: Estado do Ceará
3. Garantidor: República Federativa do Brasil
4. Entidade Financiadora: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
5. Valor do Empréstimo: até US$ 80.156.000,00
6. Valor da Contrapartida: no mínimo 20% do valor total do Programa
Ressalvas:
a) A contratação da operação de crédito externo e a concessão de garantia da
União estão condicionadas à apresentação, por parte do Mutuário, de pleito ao Ministério
da Economia para análise de sua capacidade de pagamento e oferecimento de
contragarantia suficiente, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Ministério
da Economia, além de demonstração do cumprimento dos requisitos da Constituição, da
Lei de Responsabilidade Fiscal, das Resoluções do Senado e demais normas aplicáveis à
operação de crédito e concessão de garantia da União, visando às autorizações do Senado
Federal e do Ministro da Economia.
b) A contrapartida à operação de crédito externo deverá ser assegurada pelo
Mutuário, observando o disposto na Resolução COFIEX nº 3, de 29 de maio de 2019.

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2020
O Presidente da COFIEX, no uso de suas atribuições conferidas pelo
Parágrafo Único do art. 7º do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, resolve,
Autorizar, com as ressalvas estipuladas, a preparação do Programa, nos
seguintes termos:
1. Nome: Programa Mobilidade Sustentável de Curitiba - Projeto Aumento
da Capacidade e Velocidade do BRT do Eixo Leste-Oeste e Sul
2. Mutuário: Município de Curitiba - PR
3. Garantidor: República Federativa do Brasil

ERIVALDO ALFREDO GOMES
Secretário-Executivo da COFIEX

4. Entidade Financiadora: New Development Bank - NDB
5. Valor do Empréstimo: até US$ 75.000.000,00

MARCOS PRADO TROYJO
Presidente da COFIEX

6. Valor da Contrapartida: no mínimo 20% do valor total do Programa

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 15 DE MAIO DE 2020

Ressalvas:

O Presidente da COFIEX, no uso de suas atribuições conferidas pelo Parágrafo
Único do art. 7º do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, resolve,
Autorizar, com as ressalvas estipuladas, a preparação do Projeto, nos
seguintes termos:
1. Nome: Projeto de Inovação e Modernização da Gestão Pública no
Paraná
2. Mutuário: Estado do Paraná
3. Garantidor: República Federativa do Brasil
4. Entidade Financiadora: Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD
5. Valor do Empréstimo: até US$ 130.000.000,00

a) A contratação da operação de crédito externo e a concessão de garantia da União
estão condicionadas à apresentação, por parte do Mutuário, de pleito ao Ministério da Economia
para análise de sua capacidade de pagamento e oferecimento de contragarantia suficiente, em
conformidade com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Economia, além de
demonstração do cumprimento dos requisitos da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
das Resoluções do Senado e demais normas aplicáveis à operação de crédito e concessão de
garantia da União, visando às autorizações do Senado Federal e do Ministro da Economia; e
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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Ressalva:
a) A contratação da operação de crédito externo e a concessão de garantia da
União estão condicionadas à apresentação, por parte do Mutuário, de pleito ao
Ministério da Economia para análise de sua capacidade de pagamento e oferecimento de
contragarantia suficiente, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Ministério
da Economia, além de demonstração do cumprimento dos requisitos da Constituição, da
Lei de Responsabilidade Fiscal, das Resoluções do Senado e demais normas aplicáveis à
operação de crédito e concessão de garantia da União, visando às autorizações do
Senado Federal e do Ministro da Economia.

SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO,
DESINVESTIMENTO E MERCADOS
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
PORTARIA Nº 12.501, DE 19 DE MAIO DE 2020
Autorizar a doação, com encargo, à Universidade
Federal de Uberlândia - UFU de uma gleba urbana
que faz parte do Campus Santa Mônica (37,66% da
área do Campus), da Universidade Federal de
Uberlândia-UFU, localizado na Avenida João Naves
de Ávila, nº 2121, Bairro Santa Mônica, Município de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para
manutenção e funcionamento, no local, do campus
da referida Universidade.

ERIVALDO ALFREDO GOMES
Secretário-Executivo da COFIEX
MARCOS PRADO TROYJO
Presidente da COFIEX

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CIRCULAR Nº 34, DE 22 DE MAIO DE 2020

O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO,
DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E MERCADO, DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo art. 1º,
inciso I, da Portaria nº 54, de 22 de fevereiro de 2016, tendo em vista o disposto no Art.
31, da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, no art. 17, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e a deliberação do Comitê Central de Alienação de Imóveis da
União na reunião de 28/04/2020, instituído pela Portaria nº 55, de 2 de julho de 2019,
bem como nos elementos que integram o Processo Administrativo nº 04926.002779/201854, resolve:
Art. 1º Autorizar a doação, com encargo, à Universidade Federal de Uberlândia
- UFU, de imóvel de propriedade da União, com área de 105.500,00m² e benfeitorias,
localizado na Avenida João Naves de Ávila, nº 2121, Bairro Santa Mônica, Município de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, registrado sob a matrícula nº 46.764, livro 3-B-H, fl.
206, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG e cadastrado no
SPIUnet sob o RIP 5403.00275.500-6.
Parágrafo único A doação do imóvel descrito no caput se destina à manutenção
e ao funcionamento do Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia UFU.
Art. 2º Fica o donatário responsável pela regularização do imóvel junto ao
Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 3º O encargo de que trata o art. 2º será permanente e resolutivo,
revertendo automaticamente o imóvel ao patrimônio da União se não for cumprida a
finalidade da doação, se não subsistirem as razões que a justificaram, se ao imóvel, no
todo ou em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista, se houver inobservância
de qualquer condição nela expressa, ou ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula
contratual.
Art. 4º A presente doação não exime o cessionário de obter todos os
licenciamentos, autorizações e alvarás necessários à implantação e à execução do projeto,
bem como de observar rigorosamente a legislação e os respectivos regulamentos das
autoridades competentes e dos órgãos ambientais.
Art. 5º Responderá o donatário, judicial e extrajudicialmente, por quaisquer
reivindicações que venham a ser efetuadas por terceiros, concernentes ao imóvel de que
trata esta Portaria, inclusive por benfeitorias nele existentes.
Art. 6º Os direitos e as obrigações mencionados nesta Portaria não excluem
outros, explícita ou implicitamente decorrentes do contrato de doação e da legislação
pertinente.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DA SECRETARIA ESPECIAL DE
COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, nos
termos do Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio - GATT 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, e regulamentado
pelo Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013, considerando o estabelecido no Art. 2o da
Resolução CAMEX no 82, de 17 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União
- D.O.U. de 18 de outubro de 2017, que homologou compromisso de preços, nos termos
constantes dos Anexos I e II da Resolução no 82, de 2017, para amparar as importações
brasileiras de ácido cítrico, citrato de sódio, citrato de potássio, citrato de cálcio e suas
misturas, comumente classificados nos itens 2918.14.00 e 2918.15.00 da Nomenclatura
Comum do MERCOSUL - NCM, fabricado pelas empresas COFCO Biochemical (Anhui),
COFCO Biochemical (Maanshan) Co. Ltd. e RZBC (Juxian) Co. Ltd. e exportado para o Brasil
diretamente ou via trading company RZBC Import & Export., torna público que:
1. De acordo com o item C do Anexo I e com o item 3 do Anexo II da Resolução
CAMEX no 82, de 2017, os preços de exportação CIF serão corrigidos trimestralmente com
base na variação da média do preço nearby do açúcar no 11 na Bolsa de Futuros de Nova
Iorque (ICE), do trimestre imediatamente posterior ao último ajuste em relação ao
trimestre imediatamente anterior ao referido ajuste, conforme fórmula de ajuste constante
nos itens supracitados.
2. Sendo assim, o ajuste aplicado em maio de 2020 foi determinado pela
variação da média de preços do açúcar do trimestre fevereiro-março-abril/2020, que
alcançou 12,12 US$ cents/lb (doze centavos de dólares estadunidenses e doze décimos por
libra peso), em relação à média de preços do trimestre novembro-dezembro/2019 e
janeiro/2020, que chegou a 13,51 US$ cents/lb (treze centavos de dólares estadunidenses
e cinquenta e um décimos por libra peso).
3. Observada a fórmula de ajuste, chegou-se a um fator de correção de
0,95885690, aplicado sobre o preço dos compromissos de preços firmados.
4.Dessa maneira, deverão ser observados preços CIF não inferiores a US$
1.055,77/t (mil e cinquenta e cinco dólares estadunidenses e setenta e sete centavos por
tonelada) para mercadorias desembaraçadas ao amparo do compromisso.
5. Esta Circular entra em vigor em um prazo de 10 (dez) dias a partir da data
de sua publicação no D.O.U.
LUCAS FERRAZ
PORTARIA Nº 30, DE 22 DE MAIO DE 2020

FERNANDO ANTON BASUS BISPO
PORTARIA Nº 12.777, DE 22 DE MAIO DE 2020

Estabelece critérios para alocação de cota para
importação, determinada pelas Resoluções do
Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio
Exterior nº 37, de 4 de maio de 2020, e nº 47, de 19
de maio de 2020.

Estabelece os prazos e as condições para o
lançamento e cobrança das taxas de ocupação e foros
de terrenos da União, relativo ao ano de 2020.
O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO,
DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E MERCADOS, DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 102 do Anexo
I do Decreto nº 9.745, de 08 de abril de 2019, e da competência que lhe foi subdelegada
pelo art. 1º, inciso IX, da Portaria MP nº 54, de 22 de fevereiro de 2016, tendo em vista
o disposto nos arts. 2º e 6º-D do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e no
§ 9º do art. 11-B da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, com redação dada pela Medida
Provisória nº 915, de 27 de dezembro de 2019, resolve:
Art. 1º O valor mínimo de lançamento dos débitos de foro e taxas de ocupação
de terrenos da União será de R$ 10,00 para o ano de 2020, em atendimento ao § 9º do
art. 11-B da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, com redação dada pela Medida
Provisória nº 915, de 27 de dezembro de 2019.
Art. 2º O pagamento dos foros e das taxas de ocupação de terrenos da União,
relativo ao ano de 2020, poderá ser realizado em cota única, com vencimento em 30 de
junho de 2020.
Art. 3º As taxas de ocupação e os foros, com lançamentos gerados no
processamento da Grande Emissão 2020 e que forem pagos em cota única até o seu
vencimento, terão o benefício de até 10% de desconto, observado que:
I - para débitos de valor igual ou superior a R$ 11,11, o desconto para
pagamento à vista será de 10%;
II - para os débitos de valor entre R$ 10,01 e R$ 11,10, o percentual de
desconto para pagamento à vista será aquele necessário para que o Documento de
Arrecadação de Receitas Federais mínimo seja emitido.
Art. 4º A critério do ocupante ou foreiro, o pagamento de que trata o art. 2º
desta Portaria poderá ser efetuado em até sete cotas sucessivas, vencendo-se a primeira
na mesma data prevista para pagamento da cota única, dia 30 de junho de 2020, e as
demais nos dias 31 de julho, 31 de agosto, 30 de setembro, 30 de outubro, 30 de
novembro e 30 de dezembro de 2020, observadas as seguintes condições:
I - o pagamento em até sete cotas se aplica a débitos de valor igual ou superior
a R$ 200,00 (duzentos reais);
II - o valor de cada cota não poderá ser inferior a R$100,00 (cem reais).
Art. 5º Os débitos de foro e taxa de ocupação não pagos até o vencimento,
estipulado nos artigos 2º e 4º desta Portaria, serão acrescidos de:
I - multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento), por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento); e
II - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, do
primeiro dia do mês posterior ao vencimento até o mês anterior ao efetivo pagamento,
acrescida de 1% (um por cento) relativo ao mês do pagamento.
Art. 6º O pagamento de taxa de ocupação e foro relativos ao exercício de 2020,
decorrentes de novas inscrições de ocupação ou aforamentos ocorridos após o processo
anual de lançamento, poderá ser realizado em cotas, na forma do art. 4º desta Portaria,
com vencimento para o último dia útil de cada mês.
§1º No caso de pagamento em cotas previsto no caput deste artigo, o número
de cotas mensais concedidas será equivalente à quantidade de meses remanescentes do
ano de 2020, contados a partir do mês subsequente ao do lançamento.
§2º Para os lançamentos constituídos conforme o caput deste artigo, será
concedido o desconto para pagamento em cota única, previsto no art. 3º desta Portaria,
desde que o pagamento seja efetuado até a data do vencimento da cota única, prevista no
art. 2º desta Portaria, ou até o último dia útil do exercício, o que ocorrer primeiro.
Art. 7º A cobrança das taxas de ocupação e dos foros que trata a presente
Portaria será efetuada mediante remessa, apenas da cota única, de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais aos domicílios fiscais dos ocupantes e foreiros.

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DA SECRETARIA ESPECIAL DE
COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos I e XXIV do art. 91 do Anexo I
ao Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e tendo em consideração as Resoluções do
Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 37, de 4 de maio de 2020,
e nº 47, de 19 de maio de 2020, resolve:
Art. 1º A Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, publicada no D.O.U de
19 de julho de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"ANEXO III
COTAS TARIFÁRIAS DE IMPORTAÇÃO
Art. 1º ...............................................................................................
..........................................................................................................
LXXIX - Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio
Exterior nº 47, de 19 de maio de 2020, publicada no D.O.U. de 21 de maio de 2020:
.

.

.

CÓDIGO
DESCRIÇÃO
NCM
3215.11.00 -- Pretas

ALÍQUOTA
DO II
2%

QUANTIDADE

VIGÊNCIA

545 toneladas

01/06/2020 a
31/05/2021

Ex 001 - Para estamparia
digital
têxtil,
exceto
as
reativas

..........................................................................................................
XCVI - Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio
Exterior nº 47, de 19 de maio de 2020, publicada no D.O.U. de 21 de maio de 2020:
.

.

.

CÓDIGO
DESCRIÇÃO
NCM
3215.19.00 -- Outras

ALÍQUOTA
DO II
2%

QUANTIDADE

VIGÊNCIA

860 toneladas

01/06/2020
a
31/05/2021

Ex 001 - Para estamparia
digital
têxtil,
exceto
as
reativas

..........................................................................................................
XCVII - Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio
Exterior nº 37, de 4 de maio de 2020, publicada no D.O.U. de 5 de maio de 2020:
.

.

.

CÓDIGO
NCM
3907.40.90 Outros

DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA
DO II
2%

QUANTIDADE

VIGÊNCIA

35.040
toneladas

01/06/2020
a
31/05/2021

Ex 001 - Policarbonato na
forma de pó ou flocos
................................................................................................" (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de junho de 2020.
LUCAS FERRAZ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020052500015

Nº 98, segunda-feira, 25 de maio de 2020
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

