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ANEXO I

CÓDIGO TIPI P R O D U TO S MARGEM DE
PREFERÊNCIA

MARGEM
ADICIONAL

Aparelhos telefônicos, incluídos os telefones para redes de celulares
8517.1 Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones para

redes celulares e para outras redes sem fio
15% 10%

Telefones para redes celulares e para outras redes
sem fio

15% 10%

De sistema troncalizado (trunking) 15% 10%
De redes celulares, exceto por satélite 15% 10%
De telecomunicações por satélite 15% 10%

Monitores de vídeo utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.71
8528.51 Monitores de vídeo monocromáticos e policromá-

ticos
15% 10%

Instrumentos e aparelhos de pesagem baseados em técnica digital, com capacidade de comunicação
com computadores ou outras máquinas digitais

8423.2 Básculas de pesagem contínua em transportadores 15% 10%
8423.3 Básculas de pesagem constante e balanças e bás-

culas ensacadoras ou dosadoras
15% 10%

8423.8 Aparelhos e instrumentos de pesagem 15% 10%
Máquinas e aparelhos baseados em técnica digital, próprios para aplicações em automação de ser-
viços, incluindo automação bancária

8472.30
8472.90.1
8472.90.2
8472.90.3

Distribuidores (dispensadores) automáticos de pa-
péis-moeda, incluindo os que efetuam outras ope-
rações bancárias

15% 10%

Máquinas do tipo das utilizadas em caixas de ban-
co, com dispositivo para autenticar

15% 10%

Máquinas para selecionar e contar moedas ou pa-
péis-moeda

15% 10%

Conversores elétricos estáticos com controle eletrônico, conversores de corrente contínua, equipa-
mentos de alimentação ininterrupta de energia, baseados em técnica digital

8504.40 Conversores estáticos 15% 10%
Retificadores, exceto carregadores de acumulado-
res

15% 10%

Conversores de corrente contínua 15% 10%
Equipamento de alimentação ininterrupta de ener-
gia (UPS ou no break)

15% 10%

Conversores eletrônicos de frequência, para varia-
ção de velocidade de motores elétricos

15% 10%

Acumuladores elétricos próprios para máquinas e equipamentos portáteis dos códigos 84.71, 85.17 e
85.25 e aqueles próprios para operar em sistemas de energia do código 8504.40.40

8507.30
8507.40
8507.50
8507.60
8507.80

De níquel-cádmio 15% 10%

De níquel-ferro 15% 10%
De níquel-hidreto metálico 15% 10%
De íon de lítio 15% 10%
Outros acumuladores 15% 10%

Multiplexadores e concentradores
8517.62.1 Multiplexadores por divisão de frequência 15% 10%

Multiplexadores por divisão de tempo, digitais
síncronos, com velocidade de transmissão igual ou
superior a 155 Mbits/s

15% 10%

Outros multiplexadores por divisão de tempo 15% 10%
Concentradores de linhas de assinantes (terminais
de central ou terminal remoto)

15% 10%

Aparelhos para comutação de linhas telefônicas
8517.62.2 Centrais automáticas públicas, para comutação ele-

trônica, incluindo as de trânsito
15% 10%

Centrais automáticas privadas, de capacidade infe-
rior ou igual a 25 ramais

15% 10%

Centrais automáticas privadas, de capacidade su-
perior a 25 ramais e inferior ou igual a 200 ra-
mais

15% 10%

Centrais automáticas privadas, de capacidade su-
perior a 200 ramais

15% 10%

Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema troncalizado (trunking), de tecnologia
celular, ou por satélite

8517.62.6 De sistema troncalizado (trunking) 15% 10%
De tecnologia celular 15% 10%
Por satélite, digitais, operando em banda C, Ku, L
ou S

15% 10%

Outros, por satélite 15% 10%
Outros aparelhos emissores com receptor incorporado, digitais

8517.62.7 Terminais portáteis de sistema bidirecional de ra-
diomensagens, de taxa de transmissão inferior ou
igual a 112 kbits/s

15% 10%

De frequência inferior a 15 GHz e de taxa de
transmissão inferior ou igual a 34 Mbits/s, exceto
os de sistema bidirecional de radiomensagens de
taxa de transmissão inferior ou igual a 112 kbits/s

15% 10%

Outros, de frequência inferior a 15 GHz 15% 10%
De frequência superior ou igual a 15 GHz, mas
inferior ou igual a 23 GHz e taxa de transmissão
inferior ou igual a 8 Mbits/s

15% 10%

Outros 15% 10%
Outros

8517.62.9 Aparelhos transmissores (emissores) 15% 10%
Receptores pessoais de radiomensagens com apre-
sentação alfanumérica da mensagem em visor

15% 10%

Outros receptores pessoais de radiomensagens 15% 10%
Tradutores (conversores) de protocolos para inter-
conexão de redes (gateways)

15% 10%

Terminais fixos, analógicos, sem fonte própria de
energia, monocanais

15% 10%

Outros, analógicos 15% 10%
Outros 15% 10%

8517.70 Partes, inclusive circuitos impressos com compo-
nentes elétricos ou eletrônicos, montados; e gabi-
netes, bastidores e armações

15% 10%

Aparelhos e equipamentos de telecomunicações
8525.5 Aparelhos transmissores (emissores) para radiodi-

fusão ou televisão
15% 10%

8525.6 Aparelhos transmissores (emissores) que incorpo-
rem um aparelho receptor

15% 10%

Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos
de radiotelecomando

85.26 Radares, baseados em técnicas digitais 15% 10%
Aparelhos elétricos de sinalização, de segurança, de controle e de comando para vias terrestres, para
áreas ou parques de estacionamento

8530.80.10 Digitais, para controle de tráfego de automotores 15% 10%
Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual

8531.10
8531.20
8531.80

Aparelhos elétricos de alarme para proteção contra
roubo ou incêndio

15% 10%

Painéis indicadores com dispositivos de cristais lí-
quidos (LCD) ou de diodos emissores de luz
(LED)

15% 10%

Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros
8537.10 Comando numérico computadorizado (CNC) 15% 10%

Controladores programáveis 15% 10%
Controladores de demanda de energia elétrica 15% 10%

Cabos de fibras ópticas
8544.70

9001.10.20
Cabos de fibras ópticas 15% 10%

Feixes e cabos de fibras ópticas 15% 10%
Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão, do nível, da pressão ou de outras
características variáveis dos líquidos ou gases, baseados em técnicas digitais

9026.10
9026.20
9026.80
9026.90

Para medida ou controle da vazão ou do nível dos
líquidos

15% 10%

Para medida ou controle do nível 15% 10%
Para medida ou controle da pressão 15% 10%
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Outros instrumentos e aparelhos 15% 10%
Contadores de gases, líquidos ou de eletricidade, incluídos os aparelhos para sua aferição, baseados
em técnicas digitais e outros contadores baseados em técnicas digitais.

9028.10
9028.20
9028.30
9028.90
9029.10
9029.20

Contadores de gases 15% 10%

Contadores de líquidos 15% 10%
Contadores de eletricidade 15% 10%
Contadores de voltas, contadores de produção, ta-
xímetros, totalizadores de caminho percorrido, po-
dômetros e contadores semelhantes

15% 10%

Indicadores de velocidade e tacômetros 15% 10%

90.30 Osciloscópios, analisadores de espectro e outros
instrumentos e aparelhos para medida ou controle
de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos
para medida ou detecção de radiações alfa, beta,
gama, X, cósmicas ou outras radiações ionizantes.

15% 10%

ANEXO II

PM = PE x (1 + M), sendo:

PM = preço com margem

PE = menor preço ofertado do produto manufaturado estrangeiro

M = margem de preferência em percentual, conforme estabelecido no Anexo I a este Decreto.

DECRETO No- 8.195, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014

Altera os Anexos I e II ao Decreto nº
8.030, de 20 de junho de 2013, que aprova
a Estrutura Regimental e o Quadro De-
monstrativo dos Cargos em Comissão da
Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República, e remaneja car-
gos em comissão.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Cons-
tituição,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os se-
guintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores -DAS:

I - da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão para a Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República: um DAS 101.4; e

II - da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Pre-
sidência da República para a Secretaria de Gestão Pública do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão: um DAS 102.4.

Art. 2º O Anexo II ao Decreto nº 8.030, de 20 de junho de
2013, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.

Art. 3º Os apostilamentos decorrentes das alterações rea-
lizadas por este Decreto deverão ocorrer no prazo de vinte dias,
contado da data de sua entrada em vigor.

Parágrafo único. A Ministra de Estado Chefe da Secretaria
de Políticas para as Mulheres da Presidência da República fará pu-
blicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contado da
data de entrada em vigor deste Decreto, relação nominal dos titulares
dos cargos em comissão a que se refere o Anexo II, que indicará,
inclusive, o número de cargos vagos, suas denominações e níveis.

Art. 4º Os ocupantes dos cargos em comissão que deixam de
existir por força deste Decreto consideram-se automaticamente exo-
nerados.

Art. 5º O Anexo I ao Decreto nº 8.030, de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º .................................................................................

I - .........................................................................................
a) Gabinete;
b) Secretaria-Executiva:
1. Departamento de Administração Interna; e
c) Assessoria Jurídica;

..............................................................................................." (NR)

"Art. 5º-A. À Assessoria Jurídica, órgão de execução da
Advocacia-Geral da União junto à Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República, compete:

I - prestar assessoria e consultoria jurídica no âmbito da
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da Re-
pública;

II - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tra-
tados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida
na área de atuação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República, quando não houver orientação nor-
mativa do Advogado-Geral da União;

III - atuar, em conjunto com os órgãos da Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República, na ela-
boração de propostas de atos normativos que serão submetidas à
Ministra de Estado ou a dirigente de órgão colegiado;

IV - realizar revisão final da técnica legislativa e emitir
parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a
compatibilidade com o ordenamento jurídico das propostas de
atos normativos que serão submetidas à Ministra de Estado ou a
dirigente de órgão colegiado;

V - assistir a Ministra de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos da Secretaria;

VI - pronunciar-se sobre os procedimentos administrativos
disciplinares e os respectivos recursos hierárquicos submetidos à
decisão da Ministra de Estado;

VII - receber e processar pedidos de subsídios necessários
para a defesa judicial formulados pela Advocacia-Geral da União
ou para a propositura de ações judiciais de interesse do órgão;

VIII - orientar a Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República quanto à forma de cumprimento de
decisões judiciais; e

IX - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da Se-
cretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da Re-
pública:

a) os textos de editais de licitação e dos respectivos con-
tratos, convênios, acordos ou instrumentos congêneres, a serem
publicados e celebrados; e

b) os atos pelos quais se reconheça a inexigibilidade ou se
decida a dispensa de licitação." (NR)

"Art. 11. Aos Secretários e demais dirigentes incumbe pla-
nejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a exe-
cução das atividades de suas unidades e exercer outras atri-
buições que lhes forem cometidas." (NR)

Art. 6º Os expedientes referentes a assuntos da Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República que estejam
sob o exame da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da
Presidência da República quando da entrada em vigor deste Decreto
não serão redistribuídos para a Assessoria Jurídica da Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República.

Art. 7º Fica revogado o inciso IV do caput do art. 3º do
Anexo I ao Decreto nº 8.030, de 20 de junho de 2013.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor quatorze dias após a data
de sua publicação.

Brasília, 12 de fevereiro de 2014; 193º da Independência e
126º da República.

DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Eleonora Menicucci de Oliveira

ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS

CÓDIGO DAS-
UNITÁRIO

DA SEGEP/MP P/ A SPM/PR (a) DA SPM/PR P/ A
SEGEP/MP (b)

QTD. VALOR TOTAL QTD. VALOR TOTAL
DAS 101.4 3,63 1 3,63 - -

DAS 102.4 3,63 - - 1 3,63

TO TA L 1 3,63 1 3,63
Saldo do Remanejamento (a-b) 0 0

ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 8.030, de 20 de junho de 2013)

a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

UNIDADE CARGO/
FUNÇÃO/

No

DENOMINAÇÃO
CARGO/FUNÇÃO

NE/DAS

GABINETE 1 Chefe de Gabinete 101.5
3 Assessor Especial 102.5
5 Assessor 102.4
3 Assessor Técnico 102.3

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Coordenação-Geral do CNDM 1 Coordenador-Geral 101.4
Ouvidoria 1 Coordenador-Geral 101.4
Assessoria de Comunicação Social 1 Chefe de Assessoria 101.4

1 Assessor 102.4
1 Assessor Técnico 102.3
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