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Nº 226, segunda-feira, 26 de novembro de 2007
II - as atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação previstas nos convênios e seus termos aditivos, celebrados com empresas beneficiárias dos incentivos da Lei nº
8.248, de 1991, deverão ser executadas na unidade indicada, utilizando seus recursos humanos e materiais, salvo nos casos devidamente justificáveis;
III - demonstrar, a qualquer tempo, a manutenção do cumprimento dos requisitos exigidos para credenciamento.
Art. 3º As aplicações realizadas na instituição de que trata o
art. 1o não poderão ser contabilizadas para os efeitos do cumprimento
da obrigação prevista no § 3o do art. 11 da Lei no 8.248, de 1991.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

AUGUSTO CESAR GADELHA VIEIRA
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RESOLUÇÃO N o- 55, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007
Credenciamento do Instituto de Tecnologia
Aplicada e Inovação (ITAI) para execução
de atividades de pesquisa e desenvolvimento, para os fins previstos no inciso I do § 1º
do art. 11 da Lei nº 8.248, de 23 de outubro
de 1991.
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RESOLUÇÃO N o- 53, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007

O Secretário Executivo do Comitê da Área de Tecnologia da
Informação - CATI, no uso de suas atribuições, torna público que o
referido Comitê emitiu a seguinte Resolução:
O Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI,
tendo em vista o disposto no art. 31 do Decreto n° 5.906, de 26 de
setembro de 2006, e considerando o que consta no Processo MCT n°
01200.001921/2007-81, de 26 de abril de 2007, resolve:
Art. 1º Credenciar a Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF nº 24.416.174/0001-06, para
executar atividades de pesquisa e desenvolvimento nos termos do
disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei nº 8.248, de 23
de outubro de 1991.
§ 1° A Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
indica como unidade capacitada a receber os benefícios previstos no
caput deste artigo o Departamento de Estatística e Informática.
Art. 2º A Instituição credenciada deverá atender às seguintes
condições:
I - na execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento
- P&D em convênios com empresas beneficiárias dos incentivos da
Lei nº 8.248, de 1991, o repasse a terceiros deve ficar limitado apenas
à realização de atividades de natureza complementar ou aos serviços
não disponíveis na instituição, quando devidamente justificáveis;
II - as atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação previstas nos convênios e seus termos aditivos, celebrados com empresas beneficiárias dos incentivos da Lei nº
8.248, de 1991, deverão ser executadas na unidade indicada, utilizando seus recursos humanos e materiais, salvo nos casos devidamente justificáveis;
III - demonstrar, a qualquer tempo, a manutenção do cumprimento dos requisitos exigidos para credenciamento.
Art. 3º As aplicações realizadas na instituição de que trata o
art. 1o poderão ser contabilizadas para os efeitos do cumprimento da
obrigação prevista no § 3o do art. 11 da Lei no 8.248, de 1991.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União."
AUGUSTO CESAR GADELHA VIEIRA
<!ID716696-0>

RESOLUÇÃO N o- 54, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007
Credenciamento do Instituto Nacional de
Tecnologia Nordeste (CETENE) para execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento, para os fins previstos nos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei nº
8.248, de 23 de outubro de 1991.
O Secretário Executivo do Comitê da Área de Tecnologia da
Informação - CATI, no uso de suas atribuições, torna público que o
referido Comitê emitiu a seguinte Resolução:
O Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI,
tendo em vista o disposto no art. 31 do Decreto n° 5.906, de 26 de
setembro de 2006, e considerando o que consta no Processo MCT n°
01200.004248/2007-31, de 8 de agosto de 2007, resolve:
Art. 1º Credenciar o Instituto Nacional de Tecnologia Nordeste (CETENE), inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF nº 01.263.896/0021-08, para executar atividades de pesquisa e desenvolvimento nos termos do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei nº 8.248, de 23 de
outubro de 1991.
Art. 2º A Instituição credenciada deverá atender às seguintes
condições:
I - na execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento - P&D em convênios com empresas beneficiárias dos incentivos da Lei nº 8.248, de 1991, o repasse a terceiros deve ficar
limitado apenas à realização de atividades de natureza complementar
ou aos serviços não disponíveis na instituição, quando devidamente
justificáveis;
II - as atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação previstas nos convênios e seus termos aditivos, celebrados com empresas beneficiárias dos incentivos da Lei nº
8.248, de 1991, deverão ser executadas na unidade indicada, utilizando seus recursos humanos e materiais, salvo nos casos devidamente justificáveis;

O Secretário Executivo do Comitê da Área de Tecnologia da
Informação - CATI, em exercício, no uso de suas atribuições, torna
público que o referido Comitê emitiu a seguinte Resolução:
O Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI,
tendo em vista o disposto no art. 31 do Decreto n° 5.906, de 26 de
setembro de 2006, e considerando o que consta no Processo MCT n°
01200.003772/2007-94, de 19 de julho de 2007, resolve:
Art. 1º Credenciar o Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda - CNPJ/MF nº 01.573.107/0001-91, para executar atividades de pesquisa e desenvolvimento nos termos do disposto no
inciso I do § 1º do art. 11 da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991.
Art. 2º A Instituição credenciada deverá atender às seguintes
condições:
I - na execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento - P&D em convênios com empresas beneficiárias dos incentivos da Lei nº 8.248, de 1991, o repasse a terceiros deve ficar
limitado apenas à realização de atividades de natureza complementar
ou aos serviços não disponíveis na instituição, quando devidamente
justificáveis;
II - as atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação previstas nos convênios e seus termos aditivos, celebrados com empresas beneficiárias dos incentivos da Lei nº
8.248, de 1991, deverão ser executadas na unidade indicada, utilizando seus recursos humanos e materiais, salvo nos casos devidamente justificáveis;
III - demonstrar, a qualquer tempo, a manutenção do cumprimento dos requisitos exigidos para credenciamento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
AUGUSTO CESAR GADELHA VIEIRA
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RESOLUÇÃO N o- 57, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007

III - demonstrar, a qualquer tempo, a manutenção do cumprimento dos requisitos exigidos para credenciamento.
Art. 3º As aplicações realizadas na instituição de que trata o
art. 1o poderão ser contabilizadas para os efeitos do cumprimento da
obrigação prevista no § 3o do art. 11 da Lei no 8.248, de 1991.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

AUGUSTO CESAR GADELHA VIEIRA

Credenciamento da Universidade Federal
Rural de Pernambuco - UFRPE como instituição habilitada à execução de atividades
de pesquisa e desenvolvimento, para os fins
previstos nos incisos I e II do § 1º do art.
11 da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991.
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Credencia a Incubadora do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife
(C.E.S.A.R), como Incubadora de Empresas de Base Tecnológica em Tecnologias da
Informação.
O Secretário Executivo do Comitê da Área de Tecnologia da
Informação - CATI, no uso de suas atribuições, torna público que o
referido Comitê emitiu a seguinte Resolução:
O Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI,
tendo em vista o disposto no Decreto n° 5.906, de 26 de setembro de
2006, em especial no seu art. 31, inciso I, e na Resolução CATI n°
018, de 10 de agosto de 2005, e considerando o que consta no
Processo MCT n° 01200.000683/2007-96, de 22 de fevereiro de
2007, resolve:
Art. 1º Credenciar a Incubadora do Centro de Estudos e
Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o no
01.203.327/0001-23, como Incubadora de Empresas de Base Tecnológica em Tecnologias da Informação, para os fins previstos no §7º
do art. 25 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006.
Parágrafo Único. A manutenção do presente credenciamento
fica condicionada à observância, pela credenciada, do disposto no
Decreto mencionado no caput deste artigo, e na Resolução CATI n°
018, de 10 de agosto de 2005.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
AUGUSTO CESAR GADELHA VIEIRA

.

Ministério da Cultura
SECRETARIA EXECUTIVA
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PORTARIA Nº 641, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007(*)
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
CULTURA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao
disposto no § 6º do artigo 19 da Lei n.º 8313, de 23 de dezembro de
1991, resolve:
Art. 1.o - Aprovar projetos culturais, relacionados nos anexos I e II à esta Portaria, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista, respectivamente, no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da
Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei n.º 9.874,
de 23 de novembro de 1999.
Art. 2.o - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO N o- 56, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007
Credenciamento do Associação Beneficente
da Indústria Carbonífera de Santa Catarina
- SATC para execução de atividades de
pesquisa e desenvolvimento, para os fins
previstos no inciso I do § 1º do art. 11 da
Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.
O Secretário Executivo do Comitê da Área de Tecnologia da
Informação - CATI, no uso de suas atribuições, torna público que o
referido Comitê emitiu a seguinte Resolução:
O Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI,
tendo em vista o disposto no art. 31 do Decreto n° 5.906, de 26 de
setembro de 2006, e considerando o que consta no Processo MCT n°
01200.002312/2007-49, de 16 de maio de 2007, resolve:
Art. 1º Credenciar a Associação Beneficente da Indústria
Carbonífera de Santa Catarina - SATC, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF nº
83.659.830/0001-71, para executar atividades de pesquisa e desenvolvimento nos termos do disposto no inciso I do § 1º do art. 11 da
Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.
§ 1° O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio
Grande do Sul indica como unidade capacitada a receber os benefícios previstos no caput deste artigo a Escola Técnica SATC.
Art. 2º A Instituição credenciada deverá atender às seguintes
condições:
I - na execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento - P&D em convênios com empresas beneficiárias dos incentivos da Lei nº 8.248, de 1991, o repasse a terceiros deve ficar
limitado apenas à realização de atividades de natureza complementar
ou aos serviços não disponíveis na instituição, quando devidamente
justificáveis;
II - as atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação previstas nos convênios e seus termos aditivos, celebrados com empresas beneficiárias dos incentivos da Lei nº
8.248, de 1991, deverão ser executadas na unidade indicada, utilizando seus recursos humanos e materiais, salvo nos casos devidamente justificáveis;
III - demonstrar, a qualquer tempo, a manutenção do cumprimento dos requisitos exigidos para credenciamento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
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AUGUSTO CESAR GADELHA VIEIRA

JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA
ANEXO I
ÁREA: 1 ARTE CÊNICAS - (ART.18, §1º)
06 3003 - Dançando com Gente Nossa
Federação Brasileira do Forró
CNPJ/CPF: 04.086.060/0001-20
Processo: 01400.000491/06-42
DF - Brasília
Valor do Apoio R$: 73.263,00
Prazo de Captação: 23/11/2007 a 31/12/2007
Resumo do Projeto:
Atender a uma demanda de jovens e idosos carentes na
cidade Samambaia, Distrito Federal, ministrando curso de dança de
salão.
ÁREA: 3 MÚSICA INSTRUMENTAL/ERUDITA (ART.18, §1º)
07 4770 - Atividades da Orquestra Sinfônica da Bahia
Fundação Cultural do Estado da Bahia
CNPJ/CPF: 13.266.325/0001-62
Processo: 01400.005471/07-49
BA - Salvador
Valor do Apoio R$: 1.031.045,00
Prazo de Captação: 23/11/2007 a 31/12/2007
Resumo do Projeto:
Realizar as atividades anuais da Orquestra Sinfônica da Bahia, de capacitação e formação de músicos, temporada de concertos,
promover oficinas de lutheria e implantar núcleos de Orquestras Juvenis e Infantis.
07 2897 - Les Six - Música de Câmara
Aulos Soluções Culturais Ltda.
CNPJ/CPF: 07.506.882/0001-00
Processo: 01545.000222/07-12
SP - Mairipora
Valor do Apoio R$: 238.651,74
Prazo de Captação: 23/11/2007 a 31/12/2007
Resumo do Projeto:
Realização de 6 concertos de música de câmara, na cidade de
São Paulo,com obras dos compositores do "Grupo dos Seis" (Poulenc,
Honneger, Durey, Milhaud, Taillefere e Auric).
07 5468 - Rio Folle Journée 2008
Intermezzo - FM&P Produções Artísticas Ltda
CNPJ/CPF: 04.267.677/0001-41

