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PORTARIA INTERMINISTERIAL No 227, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2009 
 

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 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 52000.001052/2005-10, de 13 de janeiro de 2005, resolvem: 

 
Art. 1o O § 1o do art. 1o da Portaria Interministerial MCT/MICT no 101, de 7 de abril de 1993, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art.1o .................................................................................... 
 
§ 1o Ficam temporariamente dispensados de montagem os seguintes módulos ou subconjuntos, 

constantes na relação abaixo 
 

 

 

 
 

Art. 2o O art. 1o da Portaria Interministerial MCT/MICT no 101, de 7 de abril de 1993, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
"Art.1o...................................................................................... 
 
 



 
 

§ 4o ficam dispensados de montagem, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes subconjuntos: 
 

 
 

Art. 3o A etapa constante no inciso I do § 1o do art. 1o da Portaria Interministerial MDIC/MCT no 
179, de 2 de setembro de 2008, referente à estampagem de chapas metálicas da estrutura mecânica de 
fechamento do gabinete de unidades digitais de armazenamento de dados em meio magnético está dispensada 
no período de 4 de março de 2009 até 31 de dezembro de 2010, limitadas a 100 peças ou unidades. 

 
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5o Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT no 8, de 13 de janeiro de 2009. 
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