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NOME CPF PROCESSO
VIVIANE DAPPER 013.520.000-83 11 0 6 5 . 7 2 11 8 8 / 2 0 1 6 - 6 1

Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo terá validade a partir de sua publicação no DOU.

LILIAN LUIZA TRAPP

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM URUGUAIANA
INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO BORJA

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 8,
DE 17 DE MAIO DE 2016

O INSPETOR-CHEFE DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO BORJA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio
de 2012, e tendo em vista o disposto na IN/RFB nº1.209, de 07 de novembro de 2011 e no artigo 810 do Decreto Nº 6759, de 05 de fevereiro
de 2009, com nova redação dada pelo artigo 1º do Decreto Nº 7.213, de 15 de junho de 2010, resolve:

Art. 1º. INCLUIR no Registro de Ajudantes de Despachante Aduaneiro a seguinte pessoa:

Nº PROCESSO NOME CPF
11 0 7 7 - 7 2 0 . 2 1 2 / 2 0 1 6 - 1 3 DARLAN MORAES DE ARAÚJO 021.257.030-76

Art. 2º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

FABIO LEMES BARROS

Sindireceita. No tocante às Comissões Especiais, deliberou-se sobre a
data de prorrogação do 4º Prêmio Nacional de Combate à Pirataria.
Esgotados os assuntos do dia, o Presidente deu por encerrada a
reunião. Brasília, 18 de novembro de 2014. GABRIEL DE CAR-
VALHO SAMPAIO - Presidente do CNCP.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2014

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
quatorze, na sala 304 do Ministério da Justiça, em Brasília, no Dis-
trito Federal, às 10:30h, havendo quorum, reuniu-se em sessão or-
dinária o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra
a Propriedade Intelectual. Seguindo a Pauta da reunião, foi aprovada
a ata da 11ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 18 de novembro.
Informou-se que o objetivo da reunião era de fazer uma reflexão
sobre ações trazidas pelo conselheiros e construídas pelo Conselho e
trazer as perspectivas para o próximo ano. O Sr. Edson Vismona,
representante do FNCP, apresentou o portal "Click Original" e seu
funcionamento. O Sr. Elton Barbosa, representante do INPI, fez uma
apresentação sobre os dados atuais do Diretório Nacional de Combate
à Falsificação de Marcas. O Sr. Marcio Gonçalves, representando o
ETCO, sugeriu a entrada do Ministério Público na composição do
Conselho e uma retomada de esforços no combate à pirataria na
cidade de São Paulo-SP. A Srª Silvia Helena, representante suplente
do Ministério da Fazenda, sugeriu trazer para o Conselho o Banco
Central para que, eventualmente, possa ser realizada uma articulação
com o Conselho para algum tipo de regulação de prevenção à pi-
rataria. Esgotados os assuntos do dia, o Presidente deu por encerrada
a reunião. Brasília, 03 de dezembro de 2014. GABRIEL DE CAR-
VALHO SAMPAIO - Presidente do CNCP.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2015

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
quinze, no Ministério da Justiça, em Brasília, no Distrito Federal, às
10h00, havendo quórum, reuniu-se em sessão ordinária o Conselho
Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade
Intelectual. Seguindo a Pauta da reunião, a Secretária-Executiva do
Conselho, Sra. Maria Eduarda Cintra, anunciou a sua saída do CNCP,
sendo substituída pelo Sr. Marcelo Chilvarquer. Em seguida, o Sr.
Marcelo Chilvarquer, assumindo a posição de Secretário-Executivo,
fez algumas considerações iniciais. Foi feito um balanço do que
ocorreu no ano anterior, ressaltando-se a visibilidade tida pelo Con-
selho. Foi afirmada a importância de se dedicar ao cumprimento do 3º
Plano Nacional de Combate à Pirataria e de se reforçar a relevância
do eixo educativo do Conselho. Foi discutido o evento de come-
moração aos 10 anos do CNCP e afirmado que 2014 foi um ano de
muito trabalho para o Conselho, principalmente devido à Copa do
Mundo, em que houve o esforço para a viabilização dos convênios
Cidade Livre de Pirataria. Esgotados os assuntos do dia, o Secretário-
Executivo deu por encerrada a reunião. Brasília, 30 de janeiro de
2015. GABRIEL DE CARVALHO SAMPAIO - Presidente do CNCP.
Brasília, 30 de janeiro de 2015. GABRIEL DE CARVALHO SAM-
PAIO - Presidente do CNCP.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2015

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil
e quinze, na sala 328 do Ministério da Justiça, em Brasília, no
Distrito Federal, às 10h00, havendo quórum, reuniu-se em sessão
ordinária o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos
Contra a Propriedade Intelectual. Seguindo a Pauta da reunião, foram
aprovadas as atas da 12ª Reunião Ordinária de 2014 e da 1ª Reunião
Ordinária de 2015. Foi aprovado o pedido da Anvisa de inclusão no
Painel de Colaboradores do CNCP. Discutiu-se sobre a participação
do CNCP em evento do Fortec e, em seguida, foi apresentada uma
ferramenta de combate à pirataria da Organização Mundial de Adua-
nas, um grande banco de dados com informações dos produtos das
empresas proprietárias de marcas. Houve uma apresentação a respeito

dos debates públicos realizados pelo Ministério da Justiça com ob-
jetivo de democratizar o processo legislativo, referentes ao Ante-
projeto de Lei sobre Dados pessoais e à Lei do Marco Civil da
Internet. Foi debatida questão referente ao 4º Prêmio Nacional de
Combate à Pirataria e, esgotados os assuntos do dia, o Secretário-
Executivo deu por encerrada a reunião. Brasília, 7 de fevereiro de
2015. GABRIEL DE CARVALHO SAMPAIO - Presidente do
C N C P.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2015

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e
quinze, na sala 502 do Ministério da Justiça, em Brasília, no Distrito
Federal, às 10h00, havendo quórum, reuniu-se em sessão ordinária o
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Pro-
priedade Intelectual. Seguindo a Pauta da reunião, foi aprovada a ata
da 2ª Reunião Ordinária de 2015. Em seguida, passou-se à apre-
sentação da pesquisa de hábitos de consumo realizada pelo Ipea, que
foi o enfoque especial da reunião. A pesquisa tratou dos hábitos de
consumos dos brasileiros relacionados à pirataria de fármacos, vi-
deogames, TV por assinatura, CDs e DVDs, vestíveis, cigarros, além
da conscientização dos consumidores a respeito da pirataria e a im-
portância dos preços e da ilegalidade na escolha por produtos piratas.
Posteriormente, houve informes sobre os eventos do Dia Nacional de
Combate ao Contrabando. Esgotados os assuntos do dia, o Secretário-
Executivo deu por encerrada a reunião. Brasília, 6 de março de 2015.
GABRIEL DE CARVALHO SAMPAIO - Presidente do CNCP.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e
quinze, na sala 409 do Ministério da Justiça, em Brasília, no Distrito
Federal, às 10h00, havendo quórum, reuniu-se em sessão ordinária o
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Pro-
priedade Intelectual. Seguindo a Pauta da reunião, foi aprovada a ata
da 3ª Reunião Ordinária de 2015. Em seguida, discutiu-se a pesquisa
do Ipea sobre hábitos de consumo e foi solicitado que os dados da
pesquisa se tornassem públicos e que fossem usados em futuras po-
líticas públicas do Conselho. A Sra. Carla Esteves, representante da
empresa Wings4you, fez uma apresentação sobre o longa-metragem
"Em Nome da Lei", que trata sobre o combate ao narcotráfico na
fronteira do Brasil com o Paraguai, e discutiram-se formas de incluir
o filme na agenda do Conselho. O próximo tema tratado foi a cartilha
do SINDIRECEITA e foram sugeridas alterações ao texto da cartilha.
Esgotados os assuntos do dia, o Secretário-Executivo deu por en-
cerrada a reunião. Brasília, 14 de maio de 2015. GABRIEL DE
CARVALHO SAMPAIO - Presidente do CNCP.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2015

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e
quinze, na sala 415 do Ministério da Justiça, em Brasília, no Distrito
Federal, às 10h00, havendo quórum, reuniu-se em sessão ordinária o
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Pro-
priedade Intelectual. Seguindo a Pauta da reunião, foi aprovada a ata
da 4ª Reunião Ordinária de 2015. Em seguida, houve deliberação
sobre a Cartilha do SINDIRECEITA, que foi aprovada após retirada
de objeção ao texto que trata de produtos usados sem autorização
legal pelo representante do MDIC. Houve discussão sobre a pesquisa
de hábitos de consumo do IPEA e a importância de divulgação dos
dados para conscientização. Decidiu-se por uma publicação mais cé-
lere e menos formal. Por fim, foi informado aos Conselheiros sobre o
andamento do PLC nº 63/2012, que traz mudanças no sentido de
facilitar o processo de apreensão de mercadorias e decidiu-se por
analisar melhor as emendas propostas. Esgotados os assuntos do dia,
o Secretário-Executivo deu por encerrada a reunião. Brasília, 26 de
junho de 2015. GABRIEL DE CARVALHO SAMPAIO - Presidente
do CNCP.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 2015

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze,
na sala 502 do Ministério da Justiça, em Brasília, no Distrito Federal,
às 10h00, havendo quórum, reuniu-se em sessão ordinária o Conselho
Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade
Intelectual. Seguindo a Pauta, foi aprovada a ata da 5ª reunião or-
dinária. Em seguida, foram discutidas as proposições Legislativas
PLC 63/2012 e PLS 276/2015. Foi discutido o PL 1052, de 2015. Foi
decidida a realização do Prêmio nacional de Combate à Pirataria na
cidade de Blumenau - SC. Houve discussão sobre os meios de pa-
gamento na internet e foi dito que essa atividade de pagamento já é
bem regulamentada. Foi afirmado que a maior preocupação era re-
lacionada à saúde e à segurança do consumidor e decidiu-se pela
criação de uma Comissão Especial para estudar a proposta de con-
trole dos meios de pagamento. Foi solicitado que se desse enca-
minhamento à assinatura de acordo com o município de Santa Cruz
do Sul. Esgotados os assuntos do dia, o Secretário-Executivo deu por
encerrada a reunião. Brasília, 7 de agosto de 2015. GABRIEL DE
CARVALHO SAMPAIO - Presidente do CNCP.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS
CONTRA AS SECAS
DIRETORIA GERAL

DESPACHO DO DIRETOR-GERAL
Em 16 de maio de 2016

Processo nº 59400.000386/2014-01, interessado: Departamento Na-
cional de Obras Contra as Secas, CGC nº 00.043.711/0001-43; As-
sunto: Regime Diferenciado de Contratação-RDC; CONSIDERAN-
DO o Despacho nº 201/2016 GAB/DG, fls. 3336; CONSIDERANDO
que a licitação dos serviços para implantação da Barragem Con-
gonhas foi revogada, fls. 3370; CONSIDERANDO o Parecer nº
00125/2016/CONJUR-MIN/CGU/AGU, fls. 3380, aprovado pelo
Despacho nº 00111/2016/PFDNOCS/PGF/AGU, fls. 3382; CONSI-
DERANDO o Parecer nº 00074/2016/CAJ/ PFDNOCS/PGF/AGU,
fls. 3401 aprovado pelo Despacho nº 00206/2016/PFD-
NOCS/PGF/AGU, fls. 3404; Não reconheço da Representação apre-
sentada pelo Consórcio TIISA/CMT-Barragem Congonhas, por ser
incabível na espécie, de acordo com o Parecer nº
00074/2016/CAJ/PFDNOCS/PGF/AGU, fls. 3401; Publique-se e in-
time-se a Representante da decisão; Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94;

ANTÔNIO IRAN COSTA MAGALHÃES

Ministério da Integração Nacional
.

SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA-EXECUTIVA DO CONSELHO

NACIONAL DE COMBATE À PIRATARIA E DELITOS
CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2014

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil
e quatorze, na sala 502 do Ministério da Justiça, em Brasília, no
Distrito Federal, às 10:00h, havendo quorum, reuniu-se em sessão
ordinária o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos
Contra a Propriedade Intelectual. Seguindo a Pauta da reunião, foi
aprovada a ata da 9ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 16 de se-
tembro. Informou-se sobre o evento para comemorar o Dia Nacional
de Combate à Pirataria. O Sr. Gustavo Figueiredo Mercês, do IBA-
METRO, a convite da CDL/SALVADOR, realizou uma apresentação
destacando a atuação do IBAMETRO na Operação Integrada. De-
bateu-se sobre a prorrogação do 4º Prêmio Nacional de Combate à
Pirataria e aprovada a ata da 9ª Reunião Ordinária. Esgotados os
assuntos do dia, o Presidente deu por encerrada a reunião. Brasília, 29
de outubro de 2014. GABRIEL DE CARVALHO SAMPAIO - Pre-
sidente do CNCP.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2014

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e
quatorze, na sala 304 do Ministério da Justiça, em Brasília, no Dis-
trito Federal, às 10:30h, havendo quorum, reuniu-se em sessão or-
dinária o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra
a Propriedade Intelectual. Seguindo a Pauta da reunião, foi aprovada
a ata da 10ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 29 de outubro.
Informou-se sobre o Evento para comemorar o Dia Nacional de
Combate à Pirataria. Debateu-se sobre a cartilha apresentada pelo

Ministério da Justiça e Cidadania
.

vagner.mendes
Realce

vagner.mendes
Realce

vagner.mendes
Realce

vagner.mendes
Realce

vagner.mendes
Realce

vagner.mendes
Realce

vagner.mendes
Realce

vagner.mendes
Realce

vagner.mendes
Realce


		ouvidoria@in.gov.br
	2016-05-18T00:17:00-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




