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Parágrafo Único. Para efeitos de que trata o art. 5º do De-
creto nº 7.819, de 2012, a empresa a que se refere o art. 1º deverá
apresentar, posteriormente, projeto de investimento nos termos de ato
do MDIC a ser publicado.

Art. 5º A empresa poderá apurar crédito presumido do Im-
posto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos dos arts. 13 e
16 do Decreto nº 7.819, de 2012, para os veículos apresentados no
projeto de investimento aprovado.

§ 1º. Para fins do disposto no inciso I do art. 16 do Decreto
nº 7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará
direito à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a duas
mil e quinhentas unidades, no período de 1º de outubro de 2013 até
31 de março de 2014.

§ 2º. Para fins do disposto no §1º do art. 16 do Decreto nº
7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará direito
à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a duas mil e
quinhentas unidades, no período de 1º de outubro de 2013 até 31 de
março de 2014.

§ 3º. Para fins do disposto no inciso I do art. 16 do Decreto
nº 7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará
direito à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a duas
mil e quinhentas unidades, no período de 1º de abril de 2014 até 30
de setembro de 2014.

§ 4º. Para fins do disposto no § 1º do art. 16 do Decreto nº
7.819, de 2012, a quantidade de veículos importados que dará direito
à apuração de crédito presumido de IPI fica limitada a duas mil e
quinhentas unidades, no período de 1º de abril de 2014 até 30 de
setembro de 2014.

§ 5º. A fruição do disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo está
vinculada à aprovação, por ato da Secretaria de Desenvolvimento da
Produção, do cumprimento do cronograma físico-financeiro constante
do projeto de investimento de que trata o inciso II do § 1º do art. 13
do Decreto nº 7.819, de 2012.

§ 6º. Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a empresa
habilitada deverá apresentar relatório de acompanhamento da exe-
cução do projeto de investimento, conforme modelo definido em ato
deste Ministério, até o dia 15 de fevereiro de 2014, e consoante o
disposto nos arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.819, de 2012.

§ 7º. O relatório de acompanhamento da execução do projeto
de investimento de que trata o § 6º deste artigo se aplica para os fins
do art. 4º desta Portaria, e deverá ser apresentado até o dia 15 de
agosto de 2014.

Art. 6º Para fins de fruição da redução da alíquota do IPI de
que tratam os arts. 13 e 16 do Decreto nº 7.819, de 2012, alterado
pelo Decreto nº 8.015, de 2013, o saldo das quotas definidas no art.
5º desta Portaria poderá ser utilizado posteriormente, desde que ob-
servado o disposto no inciso I do § 1º e no § 4º do art. 13 do Decreto
nº 7.819, de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.015, de 2013.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

Ministério do Meio Ambiente
.

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA No- 411, DE 7 DE OUTUBRO DE 2013

Dispõe sobre os requisitos de 2013 para
que os municípios listados pelas Portarias
nos 28, de 24 de janeiro de 2008, 102, de 24
de março de 2009, 66, de 24 de março de
2010, 175, de 24 de maio 2011 e 323, de
28 de setembro de 2012 do Ministério do
Meio Ambiente passem a integrar a lista de
municípios com desmatamento monitorado
e sob controle.

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, IN-
TERINO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, pa-
rágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 14 do Decreto no 6.321, de 21 de dezembro de 2007,
que trata da edição anual da lista de municípios prioritários para as
ações de prevenção, monitoramento e controle ao desmatamento, re-
solve:

Art. 1o Ficam estabelecidos os requisitos que vigorarão no
ano de 2013, para que os municípios localizados no bioma Amazônia
possam ser considerados com desmatamento monitorado e sob con-
trole:

I - possuam 80% (oitenta por cento) de seu território, ex-
cetuadas as unidades de conservação de domínio público e terras
indígenas homologadas, com imóveis rurais devidamente monitorados
por meio de Cadastro Ambiental Rural-CAR;

II - o desmatamento ocorrido no ano de 2012 tenha sido
igual ou menor que 40 km2;

III - as médias do desmatamento dos períodos de 2010-11 e
2011-12 seja inferior a 60% em relação à média do período de 2007-
08, 2008-09 e 2009-2010

Parágrafo único. Entende-se por Cadastro Ambiental Rural-
CAR o registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão
ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação
sobre Meio Ambiente-SINIMA, obrigatório para todos os imóveis
rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle,
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao
desmatamento.

Art. 2o Para que o município seja excluído da lista de mu-
nicípios prioritários para ações de prevenção, monitoramento e con-
trole do desmatamento ilegal, de que trata a Portaria no 28, de 24 de
janeiro de 2008, republicada no Diário Oficial da União de 28 de
janeiro de 2008, Seção 1, página 119, com o acréscimo dado pela

Portaria nos 102, de 24 de março de 2009, publicada no Diário Oficial
da União de 25 de março de 2009, Seção 1, página 43, 66, de 24 de
março de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 25 de março
de 2010, Seção 1, página 170, a Portaria no 175, de 24 de maio de
2011, publicada no Diário Oficial da União de 25 de maio de 2011,
Seção 1, página 123 e a Portaria no 323, de 28 de setembro de 2012,
publicada no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2012, Seção
1, página 82 é necessário que cumpra, cumulativamente, os requisitos
a que se refere o art. 1o desta Portaria.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANCISCO GAETANI

PORTARIA No- 412, DE 7 DE OUTUBRO DE DE 2013

Dispõe sobre a inclusão dos municípios de
Brasnorte/MT, Feliz Natal/MT, Marcelân-
dia/MT, Brasil Novo/PA e Tailândia/PA na
lista de munícipios situados no Bioma
Amazônia com desmatamento monitorado
e sob controle.

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, IN-
TERINO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, pa-
rágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Portaria no 411, de 7 de outubro de 2013 e no art. 14 do
Decreto no 6.321, de 21 de dezembro de 2007, resolve:

Art. 1o Fica estabelecido, nos termos do art. 1o da Portaria no

411 de 7 de outubro de 2013, os municípios de Brasnorte/MT, Feliz
Natal/MT, Marcelândia/MT, Brasil Novo/PA e Tailândia/PA indicados
como aqueles com desmatamento monitorado e sob controle na Ama-
zônia.

Art. 2o Os municípios de Brasnorte/MT, Feliz Natal/MT,
Marcelândia/MT, Brasil Novo/PA e Tailândia/PA deverão ser prio-
rizados na alocação de incentivos econômicos e fiscais, planos, pro-
gramas e projetos da União visando ao desenvolvimento econômico e
social em bases sustentáveis, em particular quanto à consolidação da
produção florestal, agroextrativista e agropecuária, nos termos do § 1o

do art. 14 do Decreto no 6.321, de 21 de dezembro de 2007.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

FRANCISCO GAETANI

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

PORTARIA No- 154, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013

O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, tendo em vista o disposto no art. 8o, inciso II, alíneas "a" e "b", e § 1o, do Decreto no 7.995, de 2 de maio de 2013, e a delegação de competência de que
trata o art. 3o, incisos I e II, da Portaria MP no 207, de 31 de maio de 2013, resolve:

Art. 1º Remanejar os limites constantes do Anexo I do Decreto no 7.995, de 2 de maio de 2013, e ajustar o detalhamento dos Anexos I e II da Portaria MP nº 207, de 31 de maio de 2013, na forma dos Anexos
I, II e III desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ROBERTO FERNANDES JÚNIOR

ANEXO I

REDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(DETALHAMENTO CONSTANTE DO ANEXO I DA PORTARIA MP No 207, DE 31 DE MAIO DE 2013)

R$ 1,00
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DISPONÍVEL

26000 Ministério da Educação 82.000.000

TO TA L 82.000.000

Fontes: Todas as fontes, exceto 112, 150, 250, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO II

ACRÉSCIMO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(DETALHAMENTO CONSTANTE DO ANEXO I DA PORTARIA MP No 207, DE 31 DE MAIO DE 2013)

R$ 1,00
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DISPONÍVEL

52000 Ministério da Defesa 42.000.000

TO TA L 42.000.000

Fontes: Todas as fontes, exceto 112, 150, 250, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
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