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Nº 74, terça-feira, 19 de abril de 2016
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS, DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E DE
CAPITALIZAÇÃO
RETIFICAÇÃO
Na ata da 212ª Sessão de Julgamento do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência
Privada Aberta e de Capitalização - CRSNSP, publicada no D.O.U de
18 de maio de 2015, onde se lê: Recurso nº 5921 - Processo Susep nº
15414.200090/2008-16 - Recorrente: Mitsui Sumitomo Seguros S/A;
Recorrida: Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Recurso
conhecido e provido. Leia-se: Recurso conhecido e improvido.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 1ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CAMPO GRANDE
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 3,
DE 18 DE ABRIL DE 2016
Habilitação para operar o Regime Especial
de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (RECAP).
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
CAMPO GRANDE - MS, no uso da atribuição que lhe confere o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e
tendo em vista o disposto no art. 10 da Instrução Normativa SRF nº
605, de 04 de janeiro de 2006, e o que consta do processo administrativo MF nº 14112.720388/2015-09, declara:
Art. 1º - Habilitado a empresa MINERAÇÃO CORUMBAENSE REUNIDA S.A., CNPJ/MF: 03.327.988/0001-96, a operar
o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas
Exportadoras (RECAP), consoante o disposto no art. 10 da Instrução
Normativa SRF nº 605, de 04 de janeiro de 2006.
Art. 2º - Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 3º - Na hipótese de inobservância dos requisitos estabelecidos para habilitação ao regime, inclusive sua manutenção,
sujeita-se ao disposto no inc. II do art. 12, e seu § 6º, da Instrução
Normativa SRF nº 605, de 04 de janeiro de 2006; no inc. II do art. 8º,
e inc. III e caput do art. 12, do Decreto nº 5.649, de 29 de dezembro
de 2005, que tratam de cancelamento de ofício da habilitação ao
RECAP, e consequências decorrentes.

Art. 1º A entrada no País, por uma única vez, em 20 de abril
de 2016, de aeronave Modelo Lear Jet, procedente de Salta - Argentina pelo Aeroporto Internacional Marechal Cândido Rondon, em
caráter eventual e temporário, exclusivamente para que possam ocorrer as atividades e os controles aduaneiros referentes.
Art. 2º O Aeroporto ora alfandegado fica sob jurisdição da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT, que exercerá
o controle aduaneiro no local.
Art. 3º Este ADE entra em vigor em 20 de abril de 2016.
MARCELA MARIA LADISLAU DE MATOS RIZZI

INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM PONTA PORÃ
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 7,
DE 18 DE ABRIL DE 2016
O INSPETOR CHEFE SUBSTITUTO DA INSPETORIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA PORÃ - MS, no
uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no artigo 302, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.º 203, de 14 de maio de 2012 e publicado no
D.O.U. em 17 de maio de 2012, e o artigo 17 da Instrução Normativa
RFB n.º 1.020, de 31 de março de 2010; considerando as informações
constantes no processo nº 10090.000723/0416-10 e ainda que não
existe perito credenciado na unidade, declara:
Art. 1.º - Designado o Engenheiro Civil/Segurança do Trabalho, NEY PINTO VIANNA FILHO, CPF 285.501.371-20, portador
da registro CREA n.º MS-2889/D , como perito "ad hoc" para prestação de assistência técnica de mensuração de cargas a serem exportadas ou importadas, via fluvial, pela Instalação Portuária Fluvial
de uso privativo misto, localizada no Largo do Rio Paraguai, s/n.º,
margem esquerda do Rio Paraguai, no município de Porto Murtinho/MS, conforme designado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil responsável, pelo período de 120 dias, na forma da Instrução Normativa RFB n.º 1.020/2010.
Art. 2.º - Este Ato Declaratório Executivo (ADE) entra em
vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
MARCIAL CEZAR MARQUES PINAZO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 2ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM MANAUS
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE
TRIBUTÁRIA
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 34,
DE 15 DE ABRIL DE 2016
Reconhece o direito à redução do imposto
de renda das pessoas jurídicas e adicionais
não-restituíveis, incidentes sobre o lucro da
exploração, relativo ao projeto de IMPLANTAÇÃO do empreendimento na área
da atuação da SUDAM, da pessoa jurídica
que menciona.

FLÁVIO DE BARROS CUNHA

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CUIABÁ
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 17,
DE 15 DE ABRIL DE 2016
Autoriza entrada de aeronave no País e saída dele, conforme o art. 26 do Dec. n.º
6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
CUIABÁ-MT, no uso da competência estabelecida pelo § 3º do artigo
28 da Portaria RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011, conforme
o disposto no art. 26 do decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009,
tendo em vista a solicitação constante do processo administrativo nº
10960.720.014/2016-14, autoriza:
Art. 1º A entrada no País e saída dele, por uma única vez,
em 20 de abril de 2016, de aeronave Bombardier CRJ 200 (Vôo
operado pela companhia aérea Amaszonas), pelo Aeroporto Internacional Marechal Cândido Rondon, em caráter eventual e temporário, exclusivamente para que possam ocorrer as atividades e os
controles aduaneiros referentes.
Art. 2º O Aeroporto ora alfandegado fica sob jurisdição da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT, que exercerá
o controle aduaneiro no local.
Art. 3º Este ADE entra em vigor em 20 de abril de 2016.
MARCELA MARIA LADISLAU DE MATOS RIZZI
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 18,
DE 18 DE ABRIL DE 2016
Autoriza entrada de aeronave no País, conforme o art. 26 do Dec. n.º 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009.
A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
CUIABÁ-MT, no uso da competência estabelecida pelo § 3º do artigo
28 da Portaria RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011, conforme
o disposto no art. 26 do decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009,
tendo em vista a solicitação constante do processo administrativo nº
10960.720.014/2016-14, autoriza:

O CHEFE DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE
TRIBUTÁRIA (SEORT), da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS-AM, com base na Delegação de
Competência contida na Portaria DRF/MNS/AM Nº 71, de 09 de
junho de 2014 (publicada no D.O.U. de 12/06/2014), e no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.º 203, de 14
de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 17 de
maio de 2012; atendidas as exigências do art. 3º do Decreto nº 4.212,
de 26 de abril de 2002, alterado pelo Decreto nº 6.810, de
30/03/2009; do art. 1º, §§ 1º e 2º da Medida Provisória nº 2.199-14 de
24 de agosto de 2001; da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005;
do art. 69 da Lei nº 12.175 de 17 de setembro de 2012; da IN SRF
nº 267/2002; com base no LAUDO CONSTITUTIVO Nº 176/2013
da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e
conforme consta no processo administrativo nº 18365.720260/201435, declara:
Art. 1º. Fica reconhecido o direito da empresa CAL-COMP
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 07.200.194/0001-18, à redução de 75% do
imposto de renda das pessoas jurídicas e adicionais não-restituíveis,
incidentes sobre o lucro da exploração, relativo ao projeto de IMPLANTAÇÃO do empreendimento da empresa para UNIDADE
ACIONADORA DE DISCO MAGNETICO RIGIDO, com capacidade instalada anual de 10.800.000 (dez milhões, e oitocentas mil)
unidades, na área da atuação da SUDAM, pelo prazo de 10 (dez)
anos, a partir do ano-calendário de 2013.
Art. 2º. O valor do imposto que deixar de ser pago em
virtude da redução de que trata o artigo anterior, não poderá ser
distribuído aos sócios e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou
aumento do capital social, sendo considerada como distribuição do
valor do imposto:
I - a restituição de capital aos sócios, em casos de redução do
capital social, até o montante do aumento com incorporação da reserva; e
II - a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até
o valor do saldo da reserva de capital.
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Art. 3º. A inobservância do disposto no artigo anterior, bem
como a existência de débitos relativos a tributos ou contribuições
federais, importará na perda do incentivo e obrigação de recolher o
imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar, acrescido das
penalidades cabíveis.
Art. 4º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
SEVERINO CAVALCANTE DE SOUZA
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 34,
DE 15 DE ABRIL DE 2016
Reconhece o direito à redução do imposto
de renda das pessoas jurídicas e adicionais
não-restituíveis, incidentes sobre o lucro da
exploração, relativo ao projeto de MODERNIZAÇÃO TOTAL do empreendimento na
área da atuação da SUDAM, da pessoa jurídica que menciona.
O CHEFE DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE
TRIBUTÁRIA (SEORT), da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS-AM, com base na Delegação de
Competência contida na Portaria DRF/MNS/AM Nº 71, de 09 de
junho de 2014 (publicada no D.O.U. de 12/06/2014), e no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.º 203, de 14
de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 17 de
maio de 2012; atendidas as exigências do art. 3º do Decreto nº 4.212,
de 26 de abril de 2002, alterado pelo Decreto nº 6.810, de
30/03/2009; do art. 1º, §§ 1º e 2º da Medida Provisória nº 2.199-14 de
24 de agosto de 2001; da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005;
do art. 69 da Lei nº 12.175 de 17 de setembro de 2012; da IN SRF
nº 267/2002; com base no LAUDO CONSTITUTIVO Nº 178/2013
da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e
conforme consta no processo administrativo nº 18365.720259/201419, declara:
Art. 1º. Fica reconhecido o direito da empresa CAL-COMP
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 07.200.194/0001-18, à redução de 75% do
imposto de renda das pessoas jurídicas e adicionais não-restituíveis,
incidentes sobre o lucro da exploração, relativo ao projeto de MODERNIZAÇÃO TOTAL do empreendimento da empresa para PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADA (USO EM INFORMATICA), com capacidade instalada anual de 5.605.197 (cinco milhões, seiscentos e cinco mil, cento e noventa e sete) unidades, na
área da atuação da SUDAM, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir do
ano-calendário de 2014.
Art. 2º. O valor do imposto que deixar de ser pago em
virtude da redução de que trata o artigo anterior, não poderá ser
distribuído aos sócios e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou
aumento do capital social, sendo considerada como distribuição do
valor do imposto:
I - a restituição de capital aos sócios, em casos de redução do
capital social, até o montante do aumento com incorporação da reserva; e
II - a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até
o valor do saldo da reserva de capital.
Art. 3º. A inobservância do disposto no artigo anterior, bem
como a existência de débitos relativos a tributos ou contribuições
federais, importará na perda do incentivo e obrigação de recolher o
imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar, acrescido das
penalidades cabíveis.
Art. 4º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
SEVERINO CAVALCANTE DE SOUZA
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 34,
DE 15 DE ABRIL DE 2016
Reconhece o direito à redução do imposto
de renda das pessoas jurídicas e adicionais
não-restituíveis, incidentes sobre o lucro da
exploração, relativo ao projeto de DIVERSIFICAÇÃO do empreendimento na área
da atuação da SUDAM, da pessoa jurídica
que menciona.
O CHEFE DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE
TRIBUTÁRIA (SEORT), da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS-AM, com base na Delegação de
Competência contida na Portaria DRF/MNS/AM Nº 71, de 09 de
junho de 2014 (publicada no D.O.U. de 12/06/2014), e no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.º 203, de 14
de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 17 de
maio de 2012; atendidas as exigências do art. 3º do Decreto nº 4.212,
de 26 de abril de 2002, alterado pelo Decreto nº 6.810, de
30/03/2009; do art. 1º, §§ 1º e 2º da Medida Provisória nº 2.199-14 de
24 de agosto de 2001; da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005;
do art. 69 da Lei nº 12.175 de 17 de setembro de 2012; da IN SRF
nº 267/2002; com base no LAUDO CONSTITUTIVO Nº 177/2013
da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e
conforme consta no processo administrativo nº 18365.720259/201419, declara:
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