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18. 2 0 11 0 2 6 9 5 COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDA-
DE E PROPAGANDA (Bacharelado)

200 (duzentas) ESTÁCIO FATERN - FACULDADE ESTÁCIO DO
RIO GRANDE DO NORTE

SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA DE EXCELÊNCIA
EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA

RUA DR HERNANY HUGO GOMES, 90, CAPIM MACIO, NA-
TA L / R N

19. 2 0 111 0 5 3 3 LOGÍSTICA (Tecnológico) 100 (cem) FACULDADE DO CENTRO LESTE U.C.L. - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR UNI-
FICADO DO CENTRO LESTE

RODOVIA ES-10, CAMARÁ, SERRA/ES

20. 200710150 LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS (Licen-
ciatura)

150 (cento e cin-
quenta)

FACULDADE ALVORADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
E DESPORTO

SETEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO
E CULTURA

SEPN 516 - W3 - ED CARLTON CENTER, ENTRADA PRINCI-
PAL, 516, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF

21. 201010347 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
( Te c n o l ó g i c o )

90 (noventa) UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LTDA AV. GUILHERME GIORGI, 1245, VILA CARRÃO, SÃO PAU-
LO/SP

22. 2 0 11 0 8 5 5 8 ENFERMAGEM (Bacharelado) 100 (cem) FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TERESINA CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE TERE-
SINA-CET-FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO LTDA

AVENIDA JOÃO XXIII, 4.500, SÃO CRISTÓVÃO, TERESINA/PI

23. 2 0 11 0 7 6 2 1 AGRONOMIA (Bacharelado) 45 (quarenta e cin-
co)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO

AVENIDA GOVERNADOR JAIME CAMPOS, 6390, DRURYS,
BARRA DO GARÇAS/MT

24. 200800283 AGRONOMIA (Bacharelado) 60 (sessenta) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA LINHA 7 DE SETEMBRO, S/N, BR386 KM 40, CENTRO, FRE-
DERICO WESTPHALEN/RS

25. 2 0 11 0 9 2 0 8 PEDAGOGIA (Licenciatura) 150 (cento e cin-
quenta)

FACULDADE ITOP INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPE-
RIOR E PESQUISA LTDA

QUADRA ACSUSE 40, CONJUNTO 02, LOTE 16, S/N, AV NS-02,
CENTRO, PALMAS/TO

26. 2 0 11 0 6 9 8 8 NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (Tecnológico) 300 (trezentas) FACULDADE SETE DE SETEMBRO EDUCADORA SETE DE SETEMBRO LTDA RUA ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA, 1395, ENG. LU-
CIANO CAVALCANTE, FORTALEZA/CE

27. 2 0 11 0 8 9 3 8 ENFERMAGEM (Bacharelado) 100 (cem) FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL
DA BAHIA

UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA-UNECE ROD. BR 367, KM 14, S/N, EUNÁPOLIS/PORTO SEGURO, ZONA
RURAL, EUNÁPOLIS/BA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

PORTARIA Nº 73.588, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso de suas
atribuições, considerando o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei
nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no art. 2º do Decreto nº 83.937,
de 6 de setembro de 1979, e no art. 12 da Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, e o disposto no art. 55 da Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, tendo em vista o Decreto nº 6.114, de 15 de maio
2007, que regulamenta o pagamento da Gratificação por Encargo de
Curso ou Concurso, e o contido nos processos 1201563405 e
1201563595, resolve:

Art. 1º Fica delegada competência ao Chefe da Universidade
Banco Central do Brasil (UniBacen) para:

I - aprovar o acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas de
trabalho anuais, em situação de excepcionalidade, devidamente jus-
tificada, a servidor do Banco Central do Brasil que executar ati-
vidades inerentes a cursos e concursos públicos, nos termos dos arts.
2º e 6º do Decreto nº 6.114, de 15 de maio 2007;

II - autorizar a liberação de servidor do Banco Central do
Brasil para desempenhar atividades previstas no art. 2º do Decreto nº
6.114, de 2007, durante o horário de trabalho.

Art. 2º Ficam convalidados os atos administrativos prati-
cados pelo Chefe da UniBacen referentes à matéria tratada nesta
Portaria, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999.

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

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS

2ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

EM MANAUS

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 69,
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012

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 IM-
PLANTAÇÃO do empreendimento na área
de atuação da SUDAM, da pessoa jurídica
que menciona.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
MANAUS-AM, 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; atendida a exigências do
Decreto nº 4.212, de 26 de abril de 2002, alterado pelo Decreto nº
6.810, de 30/30/2009; da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005
; da medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; da IN
SRF Nº 267/2002; com base no LAUDO CONSTITUTIVO Nº
060/2010, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM e conforme consta no processo administrativo nº
10283.007857/2010-65, declara:

Art. 1º. Fica reconhecido o direito da empresa RANAM
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE IMPLEMENTOS DE TRANS-
PORTES LTDA, CNPJ 31.356.611/0001-99, 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 IM-
PLANTAÇÃO de empreendimento industrial para produção de CA-
ÇAMBA BASCULANTE, na área da atuação da SUDAM, pelo prazo
de 10 (DEZ) anos, a partir do ano-calendário de 2010.

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 ju-
rídica, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou
aumento do capital social, sendo considerada como distribuição do
valor do imposto:

Ministério da Fazenda
.

I - a restituição de capital aos sócios, em casos de redução do
capital social, até o montante do aumento com incorporação da re-
serva; 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 publi-
cação.

LEONARDO BARBOSA FROTA

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 70,
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012

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 IM-
PLANTAÇÃO do empreendimento na área
de atuação da SUDAM, da pessoa jurídica
que menciona.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
MANAUS-AM, 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; atendida a exigências do
Decreto nº 4.212, de 26 de abril de 2002, alterado pelo Decreto nº
6.810, de 30/30/2009; da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005;
da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; da IN
SRF Nº 267/2002; com base no LAUDO CONSTITUTIVO Nº
061/2010, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM e conforme consta no processo administrativo nº
10283.007857/2010-65, declara:

Art. 1º. Fica reconhecido o direito da empresa RANAM
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE IMPLEMENTOS DE TRANS-
PORTES LTDA, CNPJ 31.356.611/0001-99, 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 IM-
PLANTAÇÃO de empreendimento industrial para produção de TER-
CEIRO EIXO, na área da atuação da SUDAM, pelo prazo de 10
(DEZ) anos, a partir do ano-calendário de 2010.

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 ju-
rídica, 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 re-
serva; 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, im-
portará 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 publi-
cação.

LEONARDO BARBOSA FROTA

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 71,
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012

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 IM-
PLANTAÇÃO do empreendimento na área
de atuação da SUDAM, da pessoa jurídica
que menciona.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
MANAUS-AM, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Por-
taria MF n.º 203, de 14 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da

União em 17 de maio de 2012; atendida a exigências do Decreto nº
4.212, de 26 de abril de 2002, alterado pelo Decreto nº 6.810, de
30/30/2009; da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 ; da Medida
Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; da IN SRF Nº
267/2002; com base no LAUDO CONSTITUTIVO Nº 062/2010, da Su-
perintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e conforme
consta no processo administrativo nº 10283.007857/2010-65, declara:

Art. 1º. Fica reconhecido o direito da empresa RANAM
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE IMPLEMENTOS DE TRANS-
PORTES LTDA, CNPJ 31.356.611/0001-99, 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 IM-
PLANTAÇÃO de empreendimento industrial para produção de CAR-
ROCERIA FURGÃO, na área da atuação da SUDAM, pelo prazo de
10 (DEZ) anos, a partir do ano-calendário de 2010.

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 ju-
rídica, 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 re-
serva; 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 publi-
cação.

LEONARDO BARBOSA FROTA

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 72,
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012

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 IM-
PLANTAÇÃO do empreendimento na área
de atuação da SUDAM, da pessoa jurídica
que menciona.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
MANAUS-AM, 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; atendida a exigências do
Decreto nº 4.212, de 26 de abril de 2002, alterado pelo Decreto nº
6.810, de 30/30/2009; da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005
; da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; da IN
SRF Nº 267/2002; com base no LAUDO CONSTITUTIVO Nº
063/2010, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM e conforme consta no processo administrativo nº
10283.007857/2010-65, declara:

Art. 1º. Fica reconhecido o direito da empresa RANAM
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE IMPLEMENTOS DE TRANS-
PORTES LTDA, CNPJ 31.356.611/0001-99, 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 IM-
PLANTAÇÃO de empreendimento industrial para produção de CAR-
ROCERIA METALICA ABERTA, na área da atuação da SUDAM,
pelo prazo de 10 (DEZ) anos, a partir do ano-calendário de 2010.

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 ju-
rídica, 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 re-
serva; e

II - a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até
o valor do saldo da reserva de capital.
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