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inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo
em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28
de fevereiro de 1967, no § 1º do art. 2º, e nos artigos 13 a 16 do
Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006, e considerando o que
consta no Processo MDIC nº 52001.000572/2015-77, de 7 de abril de
2015, resolvem:
Art. 1º A Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 18, de 28
de janeiro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º. ....................................................................................
...................................................................................................
§ 2º Os circuitos integrados projetados no País, nos termos
da Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ficam
dispensados de realizar a etapa constante do inciso I do caput.
..................................................................................................
..................................................................................................
§ 5º Para circuitos integrados do tipo, LPDRAM, eMMC e
eMCP cuja produção envolva empilhamento múltiplo de pastilha
(die), poderá ser dispensado o cumprimento das etapas descritas nos
incisos de I a VII de acordo com os percentuais abaixo, em relação ao
total de circuitos integrados com função de memória produzidos no
ano-calendário conforme o PPB e utilizados nos termos desta Portaria:
2015
20%

2016
20%

2017 em diante
10%

§ 6º Excepcionalmente para o ano de 2015, fica dispensado
o cumprimento da etapa descrita no inciso VIII deste artigo para a
regra descrita no § 5º.
§ 7º A dispensa de cumprimento de etapas listadas no caput
deste artigo, mencionada no § 5º, fica limitada à quantidade anual de
1,5 milhão de unidades, até 31 de dezembro de 2016, e à 1 milhão de
unidades, a partir de 1º de janeiro de 2017.
§ 8º Não compõem a base de cálculo sobre a qual incidirão
os percentuais constantes no § 5º deste artigo componentes semicondutores de memória utilizados na confecção de pen-drive e cartões
microSD." (NR)
"Art. 4º CÉLULAS FOTOVOLTAICAS:
I - processamento físico-químico referente às etapas de difusão, texturização e metalização;
II - corte e preparação dos terminais;
III - soldagem dos terminais nas células fotovoltaicas;
IV - montagem do conjunto de células no vidro e soldagem
das interligações das células;
V - montagem da cobertura frontal e laminação do painel;
VI - vedação e proteção da parte posterior;
VII - montagem da moldura no laminado, quando aplicável;
VIII - montagem dos conectores e caixa de ligação; e
IX - soldagem dos terminais de ligação aos conectores e
testes." (NR)

"Art. 5º . .................................................................................
..................................................................................................
§ 7º Excepcionalmente para o ano de 2014, a obrigação
constante no § 3º deste artigo será de 70%." (NR)
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARMANDO MONTEIRO
Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
CELSO PANSERA
Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação
PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 409,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015
Altera o Processo Produtivo Básico para os
produtos "Componentes semicondutores,
dispositivos optoeletrônicos, componentes a
filme espesso ou a filme fino, células fotovoltaicas e módulos de memória volátil
padronizados".
OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO no uso das atribuições que lhes confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo
em vista o disposto no § 2o do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de
outubro de 1991, no § 1o do art. 2o, e nos artigos 16 a 19 do Decreto
no 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no
processo MDIC no 52001.000572/2015-77, de 7 de abril de 2015,
resolvem:
Art. 1º A Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 17, de 28
de janeiro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º. ...................................................................................
..................................................................................................
§ 2º Os circuitos integrados projetados no País, nos termos
da Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ficam
dispensados de realizar a etapa constante do inciso I do caput.
...................................................................................................
...................................................................................................
§ 5º Para circuitos integrados do tipo, LPDRAM, eMMC e
eMCP cuja produção envolva empilhamento múltiplo de pastilha
(die), poderá ser dispensado o cumprimento das etapas descritas nos
incisos de I a VII de acordo com os percentuais abaixo, em relação ao
total de circuitos integrados com função de memória produzidos no
ano-calendário conforme o PPB e utilizados nos termos desta Portaria:
2015
20%

2016
20%

2017 em diante
10%
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§ 6º Excepcionalmente para o ano de 2015, fica dispensado
o cumprimento da etapa descrita no inciso VIII deste artigo para a
regra descrita no § 5º.
§ 7º A dispensa de cumprimento de etapas listadas no caput
deste artigo, mencionada no § 5º, fica limitada à quantidade anual de
1,5 milhão de unidades, até 31 de dezembro de 2016, e à 1 milhão de
unidades, a partir de 1º de janeiro de 2017.
§ 8º Não compõem a base de cálculo sobre a qual incidirão
os percentuais constantes no § 5º deste artigo componentes semicondutores de memória utilizados na confecção de pen-drive e cartões
microSD." (NR)
"Art. 4º CÉLULAS FOTOVOLTAICAS:
I - processamento físico-químico referente às etapas de difusão, texturização e metalização;
II - corte e preparação dos terminais;
III - soldagem dos terminais nas células fotovoltaicas;
IV - montagem do conjunto de células no vidro e soldagem
das interligações das células;
V - montagem da cobertura frontal e laminação do painel;
VI - vedação e proteção da parte posterior;
VII - montagem da moldura no laminado, quando aplicável;
VIII - montagem dos conectores e caixa de ligação; e
IX - soldagem dos terminais de ligação aos conectores e
testes." (NR)
"Art. 5º . .................................................................................
..................................................................................................
§ 7º Excepcionalmente para o ano de 2014, a obrigação
constante no § 3º deste artigo será de 70%." (NR)
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARMANDO MONTEIRO
Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
CELSO PANSERA
Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação

PORTARIA N o- 410, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015
Aprova a Programação Orçamentária de 2016 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI.
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso II, da Lei nº 11.080, de 30 de dezembro de 2004, combinado
com o art. 11, § 2º, do Decreto nº 5.352, de 24 de janeiro de 2005, e considerando as informações constantes do Processo nº 52005.000978/2015-10, resolve:
Art. 1º - Aprovar, para o exercício de 2016, em conformidade com os Quadros Anexos, a Programação Orçamentária da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, condicionando sua execução
às normas regulamentares.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARMANDO MONTEIRO
ANEXO
ABDI - ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
1. Receitas
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Código
1000.00.00

Receitas Correntes

Especificação

Valor R$ 1,00
108.000.000,00

1200.00.00
1210.00.00
1210.99.00

Receitas de Contribuições
Contribuições Sociais
Outras Contribuições Sociais

68.877.000,00
68.877.000,00
68.877.000,00

1300.00.00
1320.00.00
1325.00.00
1325.00.00

Receita Patrimonial
Receita de Valores Mobiliários
Remuneração de Depósitos Bancários - ABDI
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios

3.000.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
500.000,00

1700.00.00
1720.00.00
1721.00.00
1760.00.00
1764.00.00

Transferências
Transferências
Transferências
Transferências
Transferências

8.380.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.880.000,00
6.880.000,00

1990.00.00
1990.99.00
1990.99.01
1990.99.02

Receitas Diversas
Outras Receitas
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Convênios

Correntes
Intergovernamentais
da União
de Convênios
de Convênios de Instituições Privadas

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
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27.743.000,00
27.743.000,00
18.290.000.00
9.453.000,00
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2.1 Programa de Gestão e Ações Administrativas - PAA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Função: (04) - Administração
Subfunção: (122) - Administração Geral
Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas
OBJETIVO GERAL
Propiciar infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades e viabilizar a eficiência, eficácia e efetividade aos sistemas de gerenciamento interno da ABDI.
AÇÃO
2811

TÍTULO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ações administrativas e de gestão da ABDI.

META

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
Pessoal

VALOR (R$ 1,00)
16.420.000,00

Custeio e Serviços
Tributos e Operações financeiras
Capital
Total

5.790.000,00
585.000,00
1.955.000,00
24.750.000,00

2.2 Programa de Promoção da Indústria - PPI
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Função: (22) - Indústria
Subfunção: (661) - Promoção Industrial
Programa: (2820) - Programa de Promoção da Indústria
OBJETIVO GERAL
Promover ações estratégicas, alinhadas com as instâncias de diálogo público-privado, com vistas a ampliar a eficiência produtiva, tecnológica e de mercado, contribuindo para a inovação, competitividade e avaliação
da indústria.
AÇÃO
2821

2821

2821

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

GRUPO DE
NATUREZA DA
DESPESA
Pessoal

Ações de pro- Atender empresas de forma qualificada em ações de ex- Meta 1: Elaborar modelo metodológico de ação e integração dos programas em
moção da indús- tensionismo buscando ganhos de produtividade nas em- execução de extensionismo de forma a obter melhores resultados quanto a protria
presas.
dutividade na empresa (MDIC, MCTI, MEC, MME, ABDI, SEBRAE, APEX e
Sistema Indústria).
Meta 2: Gerenciar o processo de integração dos programas de extensionismo do
Governo Federal em cinco projetos pilotos em APLs selecionados, atendendo 150
empresas.
Meta 3: Contribuir para o atendimento de forma qualificada das 3.000 empresas
por meio do Programa "Indústria + Produtiva" (MDIC/SENAI/ABDI/APEX), atendendo 150 empresas.
Meta 4: Atender 400 empresas pelo programa de extensionismo da ABDI.
Fortalecer a competitividade das cadeias produtivas se- Meta 5: Elaborar 10 planos de desenvolvimento setorial em cadeias seleciolecionadas de forma sustentável, por meio de mecanismos nadas.
de acesso a mercado, difusão do conhecimento, melhoria
do ambiente de negócios, estímulo as boas práticas de
produção, entre outros.
Ações de pro- Apoiar o desenvolvimento da competitividade em 10 re- Meta 6: Elaborar 30 modelos estratégicos empresariais com capacidade de arraste Serviços em Projetos
moção da indús- giões para promover o encadeamento produtivo de setores de fornecedores do setor de petróleo, gás, mineração, naval e energia renovável,
tria
selecionados.
em APLs selecionados.
Meta 7: Promover a implementação de estruturas de governanças em quatro APLs
em regiões selecionadas para promover a cooperação e melhoria do ambiente de
negócios das empresas.
Meta 8: Promover a implantação de seis modelos de governança regional para
incentivar a geração distribuída de energias renováveis.
Avaliar a capacidade de atendimento da indústria nacional Meta 9: Elaborar modelo de análise para subsidiar a decisão do governo brasileiro
no regime de partilha de produção de P,G&N (Lei n° no regime de partilha e proposta de medidas para o fortalecimento da cadeia
12.351, de 22 de dezembro de 2010).
nacional de fornecedores de P,G&N.
Subsidiar a elaboração de uma estratégia nacional de ma- Meta 10: Realizar estudo de benchmarking de modelos internacionais de denufatura avançada.
senvolvimento industrial nas áreas de manufatura avançada, e para os setores de
energias renováveis e saúde.
Meta 11: Mapear em 25 instituições/empresas nacionais as competências existentes Tributos e Operações
para o desenvolvimento de manufatura avançada e propor medidas de políticas.
Financeiras
Identificar tecnologias relevantes para a competitividade Meta 12: Elaborar modelos de estruturação econômica de desenvolvimento das
brasileira no horizonte de 15 anos, de modo a subsidiar tecnologias relevantes para a competitividade de segmentos selecionados para sete
políticas públicas.
Agendas Tecnológicas Setoriais - ATS.
Monitorar o esforço e o padrão de inovação na indústria Meta 13: Elaborar quatro sondagens da inovação da indústria brasileira.
brasileira.
Ações de pro- Mapear e conectar profissionais brasileiros no exterior, de Meta 14: Promover o reconhecimento de profissionais brasileiros que atuam em
Capital
moção da indús- áreas tecnológicas, para estimular a transferência de co- áreas tecnológicas no exterior e favorecem a imagem positiva do Brasil por meio
tria
nhecimento e a geração de novos negócios.
do Prêmio Diáspora Brasil.
Incentivar a realização de investimentos de longo prazo Meta 15: Mobilizar e capacitar 100 empresas em captação de investimentos de
nas empresas brasileiras e atividades de novos negócios. longo prazo.
Apoiar e induzir a inovação nas empresas para ganhos de Meta 16: Mobilizar 200 empresas em áreas e setores selecionados para disTotal
competitividade.
seminação de inovação visando ganhos de competitividade.
Elaborar e implementar sistema de monitoramento e ava- Meta 17: Produzir e disseminar estudos técnicos para o aprimoramento das poliação das políticas de desenvolvimento produtivo, em líticas de desenvolvimento produtivo: 10 estudos e análises de conjuntura ecoespecial, programas e projetos do Sistema MDIC.
nômica e de setores selecionados; estudo de benchmarking internacional para
subsidiar o desenvolvimento das ações governamentais; e relatórios semestrais de
acompanhamento dos resultados dos projetos de apoio a indústria.

VALOR (R$ 1,00)
25.180.000,00

47.020.000,00

910.000,00

0,00

73.110.000,00

2.3 Reserva de Contingência e Provisões (Reserva de Recurso)
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Função: (99) - Reserva de Contingência e Provisões
Subfunção: (999) - Reserva de Contingência e Provisões
Programa: (2830) - Reserva de Contingência e Provisões
OBJETIVO GERAL
Garantir uma reserva de recursos que permita à ABDI planejar ações de longo prazo, bem como a viabilidade financeira da Agência, tendo em vista as incertezas decorrentes de processos jurídicos e do cenário
econômico mundial.
AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
VALOR (R$ 1,00)

2831

Reserva de recurso.

Pessoal
0,00
Custeio e Serviços
0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015122300125
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Tributos e Operações financeiras
0,00

Capital

0,00

Reserva de Contingência

7.000.000,00

Provisões

3.140.000,00

Total

10.140.000,00
3. Síntese por Função, Subfunção e Programa
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
R$ 1,00
Função
04

Subfunção
122

22
99

661
999

Programa
Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)

Total
24.750.000,00

Programa: (2820) - Programa de Promoção da Indústria (PPI)
Programa: (2830) - Reserva de Contingência e provisões

73.110.000,00
10.140.000,00

Total

108.000.000,00

4. Grupo de Natureza de Despesa
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
R$ 1,00
ID
1
2
3
4
5
6
7

Grupo de Despesa

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência e Provisões

Valor
41.600.000,00
54.305.000,00
1.955.000,00
10.140.000,00
108.000.000,00

TOTAL

5. Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
R$ 1,00
Especificações
Receitas Correntes

RECEITA
Parcial

Total
108.000.000,00

Total
95.905.000,00

Déficit Corrente

Superávit Corrente

10.140.000,00

Receitas de Capital

Despesas de Capital

1.955.000,00

TOTAL

108.000.000,00

TOTAL

RESUMO

DESPESA
Parcial

Especificações
Despesas Correntes

108.000.000,00

Receitas Correntes
Déficit Corrente
Receitas de Capital
TOTAL

108.000.000,00

Despesas Correntes
Superávit Corrente
Despesas de Capital
TOTAL

108.000.000,00

95.905.000,00
10.140.000,00
1.955.000,00
108.000.000,00

6. Quadro Resumo de Receita e Despesa
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
R$ 1,00
RECEITA
Especificações
Receitas de Contribuições Sociais
Receitas de Transferências Intergovernamentais
Receitas de Aplicações Financeiras da ABDI
Saldo do Exercício Anterior da ABDI
Receitas de Transferências de Convênios
Receitas de Aplicações Financeiras de Convênios
Saldo do Exercício Anterior de Convênios
TOTAL

Total
68.877.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00
18.290.000,00
6.880.000,00
500.000,00
9.453.000,00
108.000.000,00

DESPESA
Especificações
Pessoal
Custeio e Serviços
Tributos e Operações Financeiras
Capital
Reserva de Contingência
Provisões
TOTAL

Total
41.600.000,00
52.810.000,00
1.495.000,00
1.955.000,00
7.000.000,00
3.140.000,00
108.000.000,00

7. Cronograma de Desembolso Orçamentário
Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
R$ 1,00
Saldo 2015
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

Receita
27.743.000,00
9.430.312,07
5.591.404,38
6.986.896,88
5.465.974,18
5.521.364,35
5.647.362,46
5.720.933,09
5.628.950,74
11.237.553,26
5.767.238,59
5.797.299,57
7.461.710,42
108.000.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015122300126

Desembolso Estimado
----17.085.395,35
6.161.351,84
8.853.716,76
6.672.514,86
7.381.068,03
9.862.858,30
6.547.374,21
6.615.357,23
8.178.353,31
6.361.291,80
6.545.215,53
7.595.502,78
97.860.000,00

Saldo
27.743.000,00
20.087.916,72
19.517.969,25
17.651.149,38
16.444.608,70
14.584.905,03
10.369.409,19
9.542.968,07
8.556.561,58
11.615.761,53
11.021.708,32
10.273.792,36
10.140.000,00
10.140.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

