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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO 

CONSULTA PÚBLICA Nº 3, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2011 

O Secretário do Desenvolvimento da Produção Substituto do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no uso de suas atribuições, torna 

pública a proposta de fixação/alteração de Processos Produtivos Básicos - PPB, que será 

definida pelos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

e da Ciência e Tecnologia, em cumprimento ao § 6º do art. 7º do Decreto-Lei n.º 288, de 

28 de fevereiro de 1967 e ao § 2º do art. 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 

com a redação dada pela Lei n.º 10.176, de 12 de janeiro de 2001 e pela Lei nº 11.077, 

de 30 de dezembro de 2004. 

Considerando a relevância desta, recomendamos sua ampla divulgação, a fim de que 

possam ser colhidas contribuições para seu aperfeiçoamento. Sugestões poderão ser 

encaminhadas no prazo, máximo, de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação 

desta Consulta no Diário Oficial da União, ao MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, Esplanada dos 

Ministérios, Bloco J, Sala 518, 5º andar, Brasília - DF, CEP: 70053-900, Fax: 0xx61-

2027-7097 e e-mail: cgice@mdic.gov.br. 

NILTON SACENCO KORNIJEZUK 

ANEXO 

PROPOSTA Nº 012/11 - ALTERAÇÃO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 

162, DE 25 DE AGOSTO DE 2009, QUE ESTABELECEU O PROCESSO 

PRODUTIVO BÁSICO PARA TRANSFORMADOR ELÉTRICO DE POTÊNCIA 

NÃO SUPERIOR A 3KVA, COM NÚCLEO DE LÂMINAS DE AÇO MAGNÉTICO I 

- Alterar a redação do Art. 4º da Portaria Interministerial nº 162/2009, conforme abaixo: 

DE: 

“Art. 4º Fica dispensada, a partir de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2010, a 

obrigatoriedade da realização da etapa de produção descrita no inciso III do art. 1º para 

a produção de TRANSFORMADOR ELÉTRICO DE POTÊNCIA NÃO SUPERIOR A 

3KVA, quando este for destinado exclusivamente à comercialização na Zona Franca de 

Manaus e aos que se internados para outros pontos do Território Nacional de regime 

aduaneiro comum, estejam integrados a aparelhos elétricos ou eletrônicos, veículos de 

duas rodas e placas de circuito impresso montadas que não sejam de uso em 

informática.” 

PARA: 

“Art.4º Fica dispensada, a partir de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2011, a 

obrigatoriedade da realização da etapa de produção descrita no inciso III do art. 1º para 

a produção de TRANSFORMADOR ELÉTRICO DE POTÊNCIA NÃO SUPERIOR A 



3KVA, quando este for destinado exclusivamente à comercialização na Zona Franca de 

Manaus e aos que se internados para outros pontos do Território Nacional de regime 

aduaneiro comum, estejam integrados a aparelhos elétricos ou eletrônicos, veículos de 

duas rodas e placas de circuito impresso montadas que não sejam de uso em 

informática.” 

 


