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CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
FA Z E N D Á R I A

ATO DECLARATÓRIO Nº 2, DE 14 DE JANEIRO DE 2015

Ratifica o Convênio ICMS 145/14.

O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso X, do art. 5°, e pelo parágrafo único do art. 37 do
Regimento desse Conselho, declara ratificado o Convênio ICMS a
seguir identificado, celebrados na 233ª reunião extraordinária do
CONFAZ, realizada no dia 26 de dezembro de 2014, publicados no
Diário Oficial da União de 29 de dezembro de 2014:

Convênio ICMS 145/14 - Autoriza a concessão de isenção
nas saídas internas com concreto betuminoso nas hipóteses que es-
pecifica.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

RETIFICAÇÃO

No Ato COTEPE/ICMS 60/14, de 15 de dezembro de 2014,
publicado no DOU de 16 de dezembro de 2014, Seção 1, páginas 19
a 36 onde se lê: "...revogar o Ato COTEPE/ICMS nº 17/13, de 10 de
março de 2014..." leia-se: "...revogar o Ato COTEPE/ICMS nº 08/14,
de 10 de março de 2014...".

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 1ª REGIÃO
FISCAL

ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA-

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 506,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

O INSPETOR-CHEFE DA ALFÂNDEGA DO AEROPOR-
TO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PRESIDENTE JUSCE-
LINO KUBITSCHEK, no uso de suas atribuições e de acordo com a
competência conferida pelo art. 11, § 3º da Instrução Normativa SRF
nº 338, de 7 de julho de 2003, atendendo ao que consta do processo
nº 10111.722061/2014-31 e com fundamento no art. 131 combinado
com o art. 124 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto nº
6.759, de 05/02/2009, declara:

Face à dispensa do pagamento de tributos, por efeito de
depreciação, e após a publicação do presente ato no Diário Oficial da
União, acha-se liberado, para fins de transferência de propriedade o
veículo marca BMW, modelo 320I PG51, ano 2009, cor preta, chassi
WBAPG51029A587568, desembaraçado pela Declaração de Impor-
tação nº 09/0755474-6, de 16/06/2009, pela Alfândega do Porto de
Santos, de propriedade do Sr. Zhu Qingqiao, CPF : 753.610.351-49,
para a Sra. Eveline Barros de Oliveira Machado, CPF: 585.026.531-
72.

Este Ato Declaratório somente produzirá efeitos perante o
Departamento de Trânsito quando acompanhado de cópia da sua
publicação no Diário Oficial da União.

ALEXANDRE MARTINS ANGOTI

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 3ª REGIÃO
FISCAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM FORTALEZA

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 7,
DE 14 DE JANEIRO DE 2015

Habilitação no Regime Especial (Reidi),
instituído pelos artigos 1º ao 5º da Lei nº
11.488, de 2007. Suspensão do PIS/Pasep e
da COFINS.

A DELEGADA ADJUNTA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM FORTALEZA-CE, no uso das atribuições regimentais
específicas expressas pelo artigo 1º, inciso I, da Portaria
DRFB/FOR/CE nº 142, de 16 de Julho de 2012 DOU de 17/07/2012)
c/c artigo 302, inciso VI do Regimento Interno da Receita Federal do
Brasil -RFB, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de
2012 (DOU de 17/05/2012) e tendo em vista o Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi) ins-
tituído pela Lei nº 11.488, de 15/06/2007, artigos 1º ao 5º, regu-
lamentado pelo o Decreto nº 6.144, de 03/07/2007 e Instrução Nor-
mativa RFB nº 758, de 25/07/2007, inclusive suas alterações pos-
teriores; e, considerando-se, ainda, que a pessoa jurídica VENTOS
DE SANTO ONOFRE I ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ Nº
19.022.138/0001-10, CEI nº 51.223.55394/74, é titular do projeto
aprovado pela Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 321, de
11 de novembro de 2014 (DOU de 12/11/2014), seção 1, página 70),
em cujo Anexo consta o nome do projeto como sendo EOL Ventos de
Santo Onofre I, localizado no Município de Simões, Estado do Piauí,
setor de energia elétrica, com prazo estimado para execução das obras
civis das estruturas como sendo: Inicio - Até 15/11/2014 e Término -

até 01/06/2015, conforme consta do Processo Administrativo nº
10380.729.857/2014-45, resolve:

Art. 1º Declarar habilitada no Regime Especial (Reidi) a
supracitada pessoa jurídica, para utilização da suspensão do PIS/Pa-
sep e da COFINS naquilo em que se aplique o disposto no art. 2º do
Decreto nº 6.144, de 03/07/2007, c/c o disposto nos arts. 2º e 3º da
Instrução Normativa 758/2007, no que diga respeito ao projeto acima
citado.

Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de sua publicação.

ERCÍLIA LEITÃO BERNARDO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 5ª REGIÃO
FISCAL

PORTARIA Nº 16, DE 13 DE JANEIRO DE 2015

O SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL NA 5ª REGIÃO FISCAL, no uso das suas atribuições e
tendo em vista o disposto no § 1º do art. 314 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela
Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17
de maio de 2012, resolve:

Art. 1º Transferir as competências da Agência da Receita
Federal do Brasil em Santa Maria da Vitória/BA de que trata o art.
231 do Regimento Interno da RFB par a Agência da Receita Federal
do Brasil em Bom Jesus da Lapa/BA, até 20 de fevereiro de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

CARLOS ROMEU SILVA QUEIROZ

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 6ª REGIÃO
FISCAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM BELO HORIZONTE

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 2,
DE 14 DE JANEIRO DE 2015

Concede coabilitação ao Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infraestrutura (Reidi).

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
BELO HORIZONTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 302, inciso VII, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14
de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 18 de maio
de 2012 e tendo em vista o disposto nos artigos 1º a 5º da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 do Decreto nº 6.144, de
3 de julho de 2007, e Instrução Normativa RFB nº 758/2007 e
alterações posteriores, e considerando o que consta no processo nº
15504.720181/2015-85, declara:

Art. 1º- Coabilitada ao Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), a empresa QUEBEC
APIACAS ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº
19.449.814/0001-36, para as obras civis do projeto de geração de
energia elétrica da PCH Cabeça de Boi, localizada nos Municípios de
Nova Monte Verde e Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, de ti-
tularidade da Enel Green Power Cabeça de Boi S/A, inscrita no CNPJ
sob o nº 16.993.629/0001-10, matrícula CEI nº 51.223.90535/79, do
setor de infraestrutura de energia elétrica, com previsão de conclusão
em 01/08/2016, aprovado pela Portaria nº 224, de 19 de agosto de
2014, do Ministério de Minas e Energia, publicada no Diário Oficial
da União de 20 de agosto de 2014, Seção 1, página 81.

Art. 2º- O presente Ato Declaratório Executivo entra em
vigor na data de sua publicação.

MARIO JOSÉ DEHON SÃO THIAGO SANTIAGO

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM VARGINHA

PORTARIA Nº 3, DE 7 DE JANEIRO DE 2015

Portaria de delegação competências
D R F / VA R

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
VARGINHA-MG, no uso de suas atribuições que lhe foram con-
feridas pelos artigos 224, 302, 307 e 314 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria
MF nº 203, de 14 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da
União de 17 de maio de 2012, e considerando o disposto nos artigos
11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, re-
gulamentado pelo Decreto nº 83.937, de 06 de setembro de 1979, e
alterações posteriores, resolve:

Seções, Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC e
Agências

Art. 1º. Delegar competência, em caráter geral, aos Chefes
de Seção, ao Chefe do Centro de Atendimento ao Contribuinte -
CAC, aos Agentes das Agências da Receita Federal do Brasil - ARF,
no âmbito de suas respectivas jurisdições, para a prática dos seguintes
atos pertinentes às suas áreas de atuação regimental:

I - decidir sobre a destruição de documentos, observados os
prazos de temporalidade;

II - prestar informações processuais ou não processuais de
interesse da Administração e fornecer cópias de processos e outros
documentos, observadas a legislação sobre o sigilo fiscal e as normas
relativas ao ressarcimento de despesas;

III - decidir sobre o encaminhamento, juntada por apensação
ou anexação, desapensação ou desanexação, arquivamento ou de-
sarquivamento, de processos e expedientes, bem como proceder à
instrução, lavratura de termos e emissão de despachos interlocutórios
ou saneadores em processos administrativos;

IV - assinar e expedir ofícios, memorandos, mensagens, in-
timações, cartas cobrança, solicitações de esclarecimentos e editais;

V - decidir sobre pedidos de prorrogação de prazos para
atendimento a intimações, solicitações de esclarecimentos e apre-
sentação de documentos;

VI - promover a orientação, supervisão, análise e unifor-
mização de procedimentos;

VII - requisitar cópias de documentos e de declarações a
outras unidades da RFB;

VIII - coordenar, supervisionar e orientar as Equipes su-
bordinadas.

Seção de Orientação e Análise Tributária - SAORT e Seção
de Controle e Acompanhamento Tributário - SACAT

Art. 2º. Delegar competência, em caráter geral, aos Chefes
da Seção de Orientação e Análise Tributária - SAORT e da Seção de
Controle e Acompanhamento Tributário - SACAT, para a prática dos
seguintes atos pertinentes às suas áreas de atuação regimental ou
delegada:

I - manter os sistemas de registro dos créditos tributários,
promovendo a sua suspensão, reativação e modificação, bem assim a
alocação, realocação e o bloqueio de pagamentos;

II - manifestar e decidir sobre os procedimentos de reti-
ficação e correção de documentos de arrecadação, excetuando-se as
de valor total e data de arrecadação;

III - manifestar e decidir sobre a inclusão, exclusão e al-
teração da situação dos contribuintes no Cadastro Informativo de
Créditos Não Quitados do Setor Público - CADIN;

IV - negar seguimento de impugnação, manifestação de in-
conformidade ou de qualquer espécie de recurso administrativo, quan-
do não atendidos os requisitos legais;

V - desenvolver as atividades relativas à cobrança e ao re-
colhimento do crédito tributário;

VI - manifestar e decidir sobre recurso, petição e reclamação
do contribuinte, no âmbito de sua competência;

VII - executar atividades relacionadas à inscrição de débitos
em Dívida Ativa da União - DAU;

VIII - propor, mediante despacho fundamentado, o cance-
lamento, alteração ou prosseguimento da cobrança dos débitos ins-
critos em Dívida Ativa da União - DAU, no âmbito de suas com-
petências;

IX - elaborar minuta de cálculo de acórdãos administrativos
e decisões judiciais, no âmbito de suas competências;

X - adotar os procedimentos necessários à identificação de
divergências entre os valores constantes de declaração prestada pelo
sujeito passivo;

XI - realizar procedimentos relativos ao arrolamento de bens
para acompanhamento do patrimônio do contribuinte, inclusive os
relativos a averbação perante aos órgãos de registro, assim como o
cancelamento da mesma;

XII - cumprir diligências demandadas por outros órgãos, no
âmbito de suas competências;

XIII - manifestar e decidir sobre pedidos de reconsideração
nos moldes do Processo Administrativo Federal, com base na le-
gislação vigente, nos casos em que forem aplicáveis;

XIV - atender aos pedidos de informação feitos por órgãos
do Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia-Geral da União,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e outros, com observância
dos convênios celebrados, do sigilo fiscal e da legislação pertinen-
te.

Seção de Orientação e Análise Tributária - SAORT
Art. 3º. Delegar competência ao Chefe da Seção de Orien-

tação e Análise Tributária - SAORT para praticar os seguintes atos
relativos à sua área de atuação regimental:

I - preparar processos de consulta, formular consultas in-
ternas a respeito da interpretação da legislação e de classificação de
mercadorias e disseminar o conteúdo das mesmas;

II - prestar orientação sobre a interpretação da legislação;
III - manifestar e decidir em procedimentos referentes à

restituição, reembolso, compensação e ressarcimento de tributos e
contribuições administrados pela RFB, assim como desenvolver ati-
vidades, gerenciar e controlar os valores a eles relativos;

IV - manifestar e decidir em procedimentos referentes aos
incentivos fiscais, imunidade, suspensão, isenção e redução de tri-
butos e contribuições administrados pela RFB, assim como desen-
volver as atividades de registro, gerenciar e controlar os valores a eles
relativos;

V - expedir certidões relativas ao Programa de Financia-
mento Estudantil - FIES;

VI - manifestar e decidir em procedimentos relativos ao
cancelamento de declarações com indício de fraude;

VII - manifestar e decidir em procedimentos relacionados à
inclusão, permanência e exclusão de contribuintes em regimes de
tributação diferenciados;

VIII - manifestar e decidir em procedimentos relativos à
revisão de lançamento de ofício ou a pedido;

IX - manifestar e decidir sobre os procedimentos relativos à
concessão e cancelamento do registro de empresas preponderante-
mente exportadoras.
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