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PORTARIA No- 645, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

O DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SE-
GUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pelo Su-
perintendente da Susep, por meio da Portaria n. 6.523, de 20 de maio
de 2016, tendo em vista o disposto na alínea a do artigo 36 do
Decreto-Lei n 73, de 21 de novembro de 1966, combinada com o
parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 261, de 28 de fevereiro de
1967 e o que consta do processo Susep 15414.609927/2017-71, re-
solve:

Art. 1º Aprovar a eleição de administradores e fiscais de
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A., CNPJ n. 15.138.043/0001-05,
com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme deliberado nas
assembleias gerais ordinária e extraordinária realizadas cumulativa-
mente em 27 de março de 2017 e 31 de março de 2017.

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

MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA

PORTARIA No- 646, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

O DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SE-
GUROS PRIVADOS, DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pelo Su-
perintendente da SUSEP, por meio da Portaria SUSEP nº 6.523, de 20
de maio de 2016, e considerando o disposto no artigo 12 da Lei
Complementar Nº 126, de 15 de janeiro de 2007, com base no artigo
11, Anexo I, da Resolução CNSP N° 330, de 09 de dezembro de
2015, e o que consta do Processo SUSEP n° 15414.002185/2016-78,
resolve:

Art.1° Cadastrar a AFRICAN REINSURANCE CORPORA-
TION, sociedade organizada e constituída conforme Estatuto Social,
por Estados Africanos, membros da Organização de Unidade Afri-
cana, e o Banco Africano de Desenvolvimento, como ressegurador
admitido, nos termos do artigo 2°, inciso VI, da Resolução CNSP N°
168, de 17 de dezembro de 2007.

Art.2° Informar que o Ressegurador é representado no Brasil
por AFRICAN REINSURANCE CORPORATION ESCRITÓRIO DE
REPRESENTAÇÃO NO BRASIL LTDA., com sede social na cidade
de São Paulo/SP.

Art.3° Cancelar o cadastro da AFRICAN REINSURANCE
CORPORATION como ressegurador eventual, concedido pela Por-
taria Susep nº 5.333, de 05 de junho de 2013, na forma prevista no
artigo 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 527, de 25 de
fevereiro de 2016.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA

PORTARIA No- 647, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

O DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SE-
GUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pelo Su-
perintendente da Susep, por meio da Portaria n. 6.523, de 20 de maio
de 2016, tendo em vista o disposto na alínea a do artigo 36 do
Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966 e o que consta do
processo Susep 15414.001397/2016-38, resolve:

Art. 1° Aprovar a eleição de administradores de ASSU-
RANT SEGURADORA S.A., CNPJ n. 03.823.704/0001-52, com se-
de na cidade de Barueri - SP, conforme deliberado na assembleia
geral ordinária realizada em 31 de março de 2016, e rerratificado nas
assembleias gerais extraordinárias realizadas em 10 de agosto de 2016
e 4 de agosto de 2017.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA

Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 73,
DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

Estabelece medidas de ordenamento pes-
queiro para o rio Mogi Guaçu na região de
Cachoeiras de Emas Pirassununga-SP.

OS MINISTROS DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉR-
CIO EXTERIOR E SERVIÇOS E DO MEIO AMBIENTE, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo
único, inciso II, da Constituição Federal de 1988, art. 43, § 2º, inciso
I da Medida Provisória nº 782, de 31 de maio de 2017, no Capítulo
III, Seção I, art. 3º da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, no
Decreto nº 6.981, de 13 de outubro de 2009, no Decreto nº 9.067, de
31 de maio de 2017, na Portaria Interministerial MPA/MMA nº 5, de

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR No 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTI-
TUTO, DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTE-
RIOR E SERVIÇOS, nos termos do Acordo sobre a Implementação
do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT
1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de
1994, e regulamentado pelo Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013,
considerando o estabelecido no Art. 2o da Resolução CAMEX no 6,
de 16 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União -
D.O.U. de 17 de fevereiro de 2017, que homologou, nos termos
constantes de seu Anexo I, item 3, o compromisso de preços para
amparar as importações brasileiras de batatas congeladas, comumente
classificadas no código 2004.10.00 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL - NCM, quando originárias da Bélgica, fabricadas pela
empresa Lutosa S.A., torna público que:

1. De acordo com o disposto no tópico D do item 22 do
Anexo I da Resolução CAMEX no 6, de 2017, os preços a serem
praticados pela Lutosa S.A. deveriam ser reajustados anualmente,
com base na variação do HICP (Harmonized Index of Consumer
Prices) da Europa e no preço futuro da batata in natura, publicado
pelo sítio eletrônico do European Energy Exchange (EEX´s).

2. O preço de exportação reajustado, considerando que as
empresas europeias adquirem em média cerca de 50% da batata in
natura utilizada na fabricação de batatas congeladas no mercado livre
e os outros 50% por meio de contrato, foi apurado com base na
seguinte metodologia: i. 50% do ajuste será apurado com base na
variação do HICP da Europa no período de outubro do ano anterior à
realização do ajuste a setembro do ano de realização do ajuste, apli-
cado ao preço de exportação da Lutosa S.A. em euros; e ii. Os outros
50% do ajuste serão apurados da seguinte forma: a) 61% com base na
diferença entre a média simples dos preços futuros da batata in
natura, obtidos no sítio eletrônico do EEX´s para os meses de re-
ferência utilizados pela publicação (novembro, abril e junho) e, b)
39%, referente à média da participação dos outros custos no custo de
produção total da empresa, com base na variação do HICP da Europa
no período de outubro do ano anterior à realização do ajuste a se-
tembro do ano de realização do ajuste.

3. Assim, observados os termos do compromisso que pre-
viram o reajuste dos preços a serem praticados, bem como as fór-
mulas previstas, determina-se que:

3.1. O novo preço de exportação de batatas congeladas fa-
bricadas pela Lutosa S.A. deverá ser igual ou superior a C>r-6pt<=
659,26/t (seiscentos e cinquenta e nove euros e vinte e seis centavos
por tonelada), na condição CIF.

3.2. O novo preço de exportação em base FOB, conforme o
disposto no tópico D do item 32 do Anexo I da Resolução CAMEX
no 6, de 2017, será equivalente a 94,9% do preço de exportação CIF
apurado, ou seja, C>r-6pt<= 624,98/t (seiscentos e vinte e quatro
euros e noventa e oito centavos por tonelada).

4. Esta Circular entra em vigor a partir da data de sua
publicação no D.O.U.

RENATO AGOSTINHO DA SILVA

CIRCULAR No 57, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTI-
TUTO, DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTE-
RIOR E SERVIÇOS, nos termos do Acordo sobre a Implementação
do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT
1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de
1994, e regulamentado pelo Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013,
considerando o estabelecido no Art. 2o da Resolução CAMEX no 6,
de 16 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União -
D.O.U. de 17 de fevereiro de 2017, que homologou, nos termos
constantes de seu Anexo I, item 2, o compromisso de preços para

CIRCULAR No 58, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBS-
TITUTO, DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EX-
TERIOR E SERVIÇOS, nos termos do Acordo sobre a Im-
plementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio - GATT 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30,
de 15 de dezembro de 1994, promulgado pelo Decreto no 1.355,
de 30 de dezembro de 1994, e regulamentado pelo Decreto no

8.058, de 26 de julho de 2013, considerando o estabelecido no
Art. 2o da Resolução CAMEX no 6, de 16 de fevereiro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 17 de fevereiro
de 2017, que homologou, nos termos constantes de seu Anexo I,
item 1, o compromisso de preços para amparar as importações
brasileiras de batatas congeladas, comumente classificadas no có-
digo 2004.10.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL -
NCM, quando originárias da Bélgica, fabricadas pela empresa
Ecofrost S.A., torna público que:

1. De acordo com o disposto no tópico D do item 22 do
Anexo I da Resolução CAMEX no 6, de 2017, os preços a serem
praticados pela Ecofrost S.A. deveriam ser reajustados anualmente,
com base na variação do HICP (Harmonized Index of Consumer
Prices) da Europa e no preço futuro da batata in natura, publicado
pelo sítio eletrônico do European Energy Exchange (EEX´s).

2. O preço de exportação reajustado, considerando que as
empresas europeias adquirem em média cerca de 50% da batata in
natura utilizada na fabricação de batatas congeladas no mercado
livre e os outros 50% por meio de contrato, foi apurado com base
na seguinte metodologia: i. 50% do ajuste será apurado com base
na variação do HICP da Europa no período de outubro do ano
anterior à realização do ajuste a setembro do ano de realização do
ajuste, aplicado ao preço de exportação da Ecofrost em euros; e ii.
Os outros 50% do ajuste serão apurados da seguinte forma: a)
61% com base na diferença entre a média simples dos preços
futuros da batata in natura, obtidos no sítio eletrônico do EEX´s
para os meses de referência utilizados pela publicação (novembro,
abril e junho) e, b) 39%, referente à média da participação dos
outros custos no custo de produção total da empresa, com base na
variação do HICP da Europa no período de outubro do ano
anterior à realização do ajuste a setembro do ano de realização do
ajuste.

3. Assim, observados os termos do compromisso que
previram o reajuste dos preços a serem praticados, bem como as
fórmulas previstas, determina-se que:

3.1. O novo preço de exportação de batatas congeladas
fabricadas pela Ecofrost S.A. deverá ser igual ou superior a C>r-
6pt<= 558,70/t (quinhentos e cinquenta e oito euros e setenta
centavos por tonelada), na condição CIF.

3.2. O novo preço de exportação em base FOB, conforme
o disposto no tópico D do item 32 do Anexo I da Resolução
CAMEX no 6, de 2017, será equivalente a 94,9% do preço de
exportação CIF apurado, ou seja, C>r-6pt<= 530,20/t (quinhentos
e trinta euros e vinte centavos por tonelada).

4. Esta Circular entra em vigor a partir da data de sua
publicação no D.O.U.

RENATO AGOSTINHO DA SILVA

1º de setembro de 2015, e o que consta nos Processos SEi nº
52000.105148/2017-90 e 02000.203639/2017-27, resolvem:

Art. 1º Proibir a pesca no rio Mogi Guaçu, na região de
Cachoeira de Emas, município de Pirassununga/SP, em qualquer mo-
dalidade, exclusivamente no trecho compreendido entre os 750m (se-
tecentos e cinquenta metros) a montante da barragem, no marco
referencial conhecido como "rede elétrica" ou "linhão", até os 40m a
jusante da "ponte velha".

Parágrafo único. Nos trechos a que se refere o caput deste
artigo, fica permitida apenas a pesca científica.

Art. 2º Permitir a pesca desembarcada e embarcada, apenas
com a utilização de vara com molinete ou carretilha, caniço e linha de
mão, com o uso de iscas aturais ou artificiais nos seguintes trechos:

I - de 40m (quarenta metros) a jusante da "ponte velha", até
a "ponte nova";

II - de 750m (setecentos e cinquenta metros) a montante da
barragem até a "ponte férrea" ou "pontilhão".

Parágrafo único. Nos demais trechos aplica-se o previsto na Ins-
trução Normativa nº 26, de 2 de setembro de 2009, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA.

Art. 3º Para efeito desta Portaria não se aplica o previsto no
inciso II do art. 2º da Instrução Normativa nº26, de 2009, do IBAMA.

Art. 4º Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas as
sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no
Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCOS PEREIRA
Ministro de Estado da Indústria,

Comércio Exterior e Serviços

JOSÉ SARNEY FILHO
Ministro de Estado do Meio Ambiente

amparar as importações brasileiras de batatas congeladas, comumente
classificadas no código 2004.10.00 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL - NCM, quando originárias dos Países Baixos, fabri-
cadas pela empresa Farm Frites BV, torna público que:

1. De acordo com o disposto no tópico D do item 22 do
Anexo I da Resolução CAMEX no 6, de 2017, os preços a serem
praticados pela Farm Frites BV deveriam ser reajustados anualmente,
com base na variação do HICP (Harmonized Index of Consumer
Prices) da Europa e no preço futuro da batata in natura, publicado
pelo sítio eletrônico do European Energy Exchange (EEX´s).

2. O preço de exportação reajustado, considerando que as
empresas europeias adquirem em média cerca de 50% da batata in
natura utilizada na fabricação de batatas congeladas no mercado livre
e os outros 50% por meio de contrato, foi apurado com base na
seguinte metodologia: i. 50% do ajuste será apurado com base na
variação do HICP da Europa no período de outubro do ano anterior à
realização do ajuste a setembro do ano de realização do ajuste, apli-
cado ao preço de exportação da Farm Frites BV em euros; e ii. Os
outros 50% do ajuste serão apurados da seguinte forma: a) 61% com
base na diferença entre a média simples dos preços futuros da batata
in natura, obtidos no sítio eletrônico do EEX´s para os meses de
referência utilizados pela publicação (novembro, abril e junho) e, b)
39%, referente à média da participação dos outros custos no custo de
produção total da empresa, com base na variação do HICP da Europa
no período de outubro do ano anterior à realização do ajuste a se-
tembro do ano de realização do ajuste.

3. Assim, observados os termos do compromisso que pre-
viram o reajuste dos preços a serem praticados, bem como as fór-
mulas previstas, determina-se que:

3.1. O novo preço de exportação de batatas congeladas fa-
bricadas pela Farm Frites BV deverá ser igual ou superior a C>r-
6pt<= 587,44/t (quinhentos e oitenta e sete euros e quarenta e quatro
centavos por tonelada), na condição CIF.

3.2. O novo preço de exportação em base FOB, conforme o
disposto no tópico D do item 32 do Anexo I da Resolução CAMEX
no 6, de 2017, será equivalente a 94,9% do preço de exportação CIF
apurado, ou seja, C>r-6pt<= 553,37/t (quinhentos e cinquenta e três
euros e trinta e sete centavos por tonelada).

4. Esta Circular entra em vigor a partir da data de sua
publicação no D.O.U.

RENATO AGOSTINHO DA SILVA
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