
Nº 221, segunda-feira, 20 de novembro de 2006 1 3ISSN 1677-7042

Nº 247 - Dar Assentimento Prévio a NICOLE ZAMBARDINO
VA S C O N C E L L O S , CPF nº 290.002.058-16, pesquisar Quartzo, na
área de 428,16 hectares, no local denominado Fazenda Santo An-
tônio, no Município de Corumbá, parcialmente contido na faixa de
fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul, condicionado ao acom-
panhamento do órgão ambiental competente, de acordo com a ins-
trução do Processo DNPM nº 48423.868207/2005-52, a conclusão do
Departamento Nacional de Produção Mineral, através do Ofício nº
917/DIRE/DICAM, de 19 de outubro de 2006 e a Nota SAEI-AP nº
3 2 6 / 2 0 0 6 - R F.

Nº 248 - Dar Assentimento Prévio ao MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE - MMA autorizar o acesso ao conhecimento tradicional
associado, referente ao Projeto “Wazaka'ye - Guyagrofor - Estudo de
Roças, Solos e Florestas Indígenas em Roraima”, solicitado pelo
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZÔNIA - IN-
PA , condicionado a eventual cassação em virtude de manifestação
fundamentada em contrário do Ministério da Defesa e/ou Ministério
da Justiça, devidamente formalizada perante esta Secretaria, com base
no artigo 16, § 9º, IV, da MP nº 2.186-16/2001, Lei nº 8.183/91 e
artigo 91 - CF/88, e ressalvada deliberação do Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético, no âmbito de sua competência, à luz do Decreto
nº 3.945/2001, tudo de acordo com a conclusão do Aviso nº
167/GM/MMA, de 19 de outubro de 2006, complementado pelo Ofí-
cio nº 382/2006/CTEC/DPG/SBF/MMA, de 24 de outubro de 2006,
documentos autuados sob Nup nº 00001.009881/2006-18, e Nota
SAEI-AP nº 327/2006-RF.

Nº 249 - Dar Assentimento Prévio a ADEMAR ANTONIO FA-
VERSANI, CPF nº 472.854.519-91, pesquisar Basalto, na área de
50,00 hectares, no local denominado Linha Estrada Guarani, no Mu-
nicípio de Bom Sucesso do Sul, na faixa de fronteira do Estado do
Paraná, condicionado ao acompanhamento do órgão ambiental com-
petente, de acordo com a instrução do Processo DNPM nº
48413.826283/2006-91, a conclusão do Departamento Nacional de
Produção Mineral, através do Ofício nº 921/2006 - DIRE/DICAM, de
19 de outubro de 2006 e a Nota SAEI-AP nº 329/2006-RF.

Nº 250 - Dar Assentimento Prévio a DOMINGOS SAVIO MOURA
REBELO, CPF nº 089.083.112-20, pesquisar Tantalita, na área de
211,60 hectares, próxima ao Rio Branco, no Município de Boa Vista,
na faixa de fronteira do Estado de Roraima, condicionado ao acom-
panhamento do órgão ambiental competente, de acordo com a ins-
trução do Processo DNPM nº 48424.884101/2005-96, a conclusão do
Departamento Nacional de Produção Mineral, através do Ofício nº
918/DIRE/DICAM, de 19 de outubro de 2006 e a Nota SAEI-AP nº
3 3 0 / 2 0 0 6 - R F.

Nº 251 - Dar Assentimento Prévio a L.A. CELSO & CIA LTDA,
CNPJ nº 03.246.906/0001-89, pesquisar Água Mineral, numa área de
50,00 hectares, no local denominado Linha Nova, no Município de
Santa Helena, na faixa de fronteira do Estado do Paraná, condi-
cionado ao acompanhamento do órgão ambiental competente, de
acordo com a instrução do Processo DNPM nº 48413.826007/2004-
61, a conclusão do Departamento Nacional de Produção Mineral,
através do Ofício nº 916/2006-DIRE/DICAM, de 19 de outubro de
2006 e a Nota SAEI-AP nº 333/2006-RF.

Nº 252 - Dar Assentimento Prévio ao MINISTÉRIO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA - MCT / CONSELHO NACIONAL DE DE-
SENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq
autorizar a realização de pesquisa científica referente ao Projeto “Na-
tureza e Sociedade na história da Amazônia Ocidental”, na fronteira
Brasil/Bolívia, Estado do Acre, solicitado pelo MUSEU PARAENSE
EMÍLIO GOELDI - MPEG, condicionado a eventual cassação em
virtude de manifestação fundamentada em contrário do Ministério da
Defesa, devidamente formalizada perante esta Secretaria, com base no
artigo 4º, do Decreto nº 98.830, de 15/01/1990, tudo de acordo com
a instrução do Ofício CNPq/PR nº 114/06, de 15 de março de 2006,
complementado pelos Ofícios CNPq nºs 345/06 e 399/06, e a Nota
SAEI-AP nº 334/2006-RF, expedida com ressalvas.

Nº 253 - Dar Assentimento Prévio para a SECRETARIA DO PA-
TRIMÔNIO DA UNIÃO reservar área para uso de espaço físico em
águas de domínio da União à SECRETARIA ESPECIAL DE
AQÜICULTURA E PESCA para implantar o Parque Aqüícola São
Francisco Verdadeiro, ressalvada a hipótese de licitação e parti-
cipação de estrangeiro, pessoa física ou jurídica, com capital es-
trangeiro, por se tratar de área de interesse nacional, tudo de acordo
com a instrução do Processo nº 21034.004925/2004-44, as conclu-
sões: do Ofício nº 107/SPU, de 10 de novembro de 2006, do Ofício
nº 040/2006 - DIDAQ/SUDAP/SEAP/PR, de 08 de junho de 2006, e
da Nota SAEI-AP nº 335/2006-RF, expedida com ressalvas.

Nº 254 - Dar Assentimento Prévio para a SECRETARIA DO PA-
TRIMÔNIO DA UNIÃO reservar área para uso de espaço físico em
águas de domínio da União à SECRETARIA ESPECIAL DE
AQÜICULTURA E PESCA para implantar o Parque Aqüícola São
Francisco Falso, ressalvada a hipótese de licitação e participação de
estrangeiro, pessoa física ou jurídica, com capital estrangeiro, por se
tratar de área de interesse nacional, tudo de acordo com a instrução
do Processo nº 21034.004926/2004-99, as conclusões: do Ofício nº
107/SPU, de 10 de novembro de 2006, do Ofício nº 038/2006 -
DIDAQ/SUDAP/SEAP/PR, de 08 de junho de 2006, e da Nota SAEI-
AP nº 336/2006-RF, expedida com ressalvas.

Nº 255 - Dar Assentimento Prévio para a SECRETARIA DO PA-
TRIMÔNIO DA UNIÃO reservar área para uso de espaço físico em
águas de domínio da União à SECRETARIA ESPECIAL DE
AQÜICULTURA E PESCA para implantar o Parque Aqüícola
Ocoí, ressalvada a hipótese de licitação e participação de estrangeiro,
pessoa física ou jurídica, com capital estrangeiro, por se tratar de área
de interesse nacional, tudo de acordo com a instrução do Processo nº
21034.004924/2004-08, as conclusões: do Ofício nº 107/SPU, de 10
de novembro de 2006, do Ofício nº 039/2006 - DIDAQ/SU-
DAP/SEAP/PR, de 08 de junho de 2006, e da Nota SAEI-AP nº
337/2006-RF, expedida com ressalvas.

Nº 256 - Dar Assentimento Prévio à empresa COMIN - CORUMBÁ
MINERAÇÃO LTDA., CNPJ nº 61.247.870/0001-54, com sede no
Município de Corumbá/MS, para a aprovação da 9ª Alteração Con-
tratual e Consolidação do Contrato Social, datada de 10 de abril de
2006, para fins de arquivamento na Junta Comercial do Estado de
Mato Grosso do Sul, objetivando alterar o nome empresarial para
CORUMBÁ MINERAÇÃO LTDA., podendo utilizar o nome fantasia
COMIN, elevar o capital social para R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), os lucros podendo ser distribuídos liberalmente conforme a
vontade dos sócios no tempo e na proporção que livremente ajus-
tarem, inclusive mensalmente e em proporções diferentes das quotas
de participações no capital social, se assim desejarem e consolidação
dos atos constitutivos, revogando-se todas as cláusulas, condições e
demais disposições do instrumento anterior, não reproduzidas na re-
ferida alteração, de acordo com a instrução do Processo DNPM nº
48413.005200/1964-80, a conclusão do Departamento Nacional de
Produção Mineral através do Ofício nº 940/2006- DIRE/DICAM, de
03 de novembro de 2006 e a Nota SAEI-AP nº 338/2006-RF.

Nº 257 - Dar Assentimento Prévio a VETORIAL SIDERURGIA
LT D A . , CNPJ nº 03.543.379/0001-74, com sede em Belo Horizon-
te/MG, aprovar e rubricar a 11ª Alteração Contratual, de 25 de maio
de 2006 para fins de arquivamento na Junta Comercial do Estado do
Mato Grosso do Sul, de acordo com a instrução do Processo DNPM
nº 48400.000344/2005-55, a conclusão do Departamento Nacional de
Produção Mineral, através do Ofício nº 941/2006 - DIRE/DICAM, de
03 de novembro de 2006, e Nota SAEI-AP nº 339/2006-RF.

JORGE ARMANDO FELIX
Secretário-Executivo do Conselho de Defesa

Nacional

I - Unidade da Federação - UF reconhecida pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA como livre da
ocorrência da praga;

II - UF com reconhecimento do MAPA de Área Livre de
Praga - ALP, Local Livre de Praga - LLP, Área de Baixa Prevalência
de Praga - ABPP ou Sistema de Mitigação de Riscos de Praga -
SMRP para a respectiva praga, com rota de trânsito definida nessas
áreas; e

III - UF que comprovar ao MAPA a execução de um pro-
grama de prevenção, controle e vigilância fitossanitária, com o ob-
jetivo de erradicação da respectiva praga, visando à condição de área
livre, com rota de trânsito definida.

§ 1o O Órgão Estadual de Defesa Sanitária Vegetal - OEDSV
deverá apresentar as rotas de trânsito definidas ao MAPA.

§ 2o O MAPA avaliará a execução do programa previsto no
inciso III e determinará o prazo durante o qual o OEDSV poderá
exigir a PTV.

Art. 3o A PTV será exigida para a partida de plantas, partes
de vegetais ou produtos de origem vegetal, veiculadores de praga
quarentenária A2, oriunda de Unidade da Federação reconhecida co-
mo livre de ocorrência da praga, quando:

I - houver a necessidade da emissão do Certificado Fitos-
sanitário, com declaração adicional do MAPA, no atendimento a
exigência de certificação fitossanitária de origem do país importa-
dor;

II - para comprovar a origem de Área Livre de Praga -ALP ou Local
Livre de Praga - LLP específicos e houver a necessidade da emissão do Cer-
tificado Fitossanitário, com declaração adicional do MAPA, no atendimento
a exigência de certificação fitossanitária de origem do país importador.

Art. 4o A PTV será exigida para a movimentação da partida
de plantas ou partes de vegetais veiculadores de Praga Não-Qua-
rentenária Regulamentada, com níveis de tolerância estabelecidos pe-
lo MAPA, quando destinadas à propagação ou multiplicação, no trân-
sito.

Art. 5o A PTV será exigida para a movimentação de partida
de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal vei-
culadores de pragas específicas, no atendimento a exigência de cer-
tificação fitossanitária de origem para o mercado interno ou do país
i m p o r t a d o r.

Art. 6o O Certificado Fitossanitário de Origem - CFO ou o
Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC funda-
mentará a emissão da PTV para a movimentação de partidas de
plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal, no trânsito,
quando:

I - o produto é veiculador de Praga Quarentenária A2, nas
condições descritas no art. 2o, incisos I, II e III, desta Norma;

II - o produto é veiculador de Praga Não-Quarentenária Re-
gulamentada;

III - para comprovar a origem de Área Livre de Praga - ALP,
Local Livre de Praga - LLP, Sistema de Mitigação de Riscos de Praga
- SMRP ou Área de Baixa Prevalência de Praga - ABPP, reconhecida
pelo MAPA; e

IV - para atender exigência específica de certificação fi-
tossanitária de origem para o mercado interno ou do país impor-
t a d o r.

Art. 7o A PTV fundamentará a emissão do Certificado Fi-
tossanitário - CF, com Declaração Adicional do MAPA, nos casos
previstos por esta Instrução Normativa.

Art. 8o Os termos da Declaração Adicional - DA utilizados
na emissão da PTV serão fornecidos pelo MAPA ou farão parte do
requisito oficial da Organização Nacional de Proteção Fitossanitária -
ONPF do país importador.

Art. 9o O OEDSV da UF na qual está presente uma Praga
Quarentenária A2 não poderá exigir a PTV de outra UF em que
ocorra a mesma praga, exceto para o inciso III, do art. 2o, desta
Norma.

Art. 10. O MAPA poderá estabelecer a exigência da PTV para o trânsito
entre Unidades da Federação, em decorrência da classificação do risco fitossanitário
da Unidade da Federação de origem do produto para a praga quarentenária A2.

Art. 11. A partida acompanhada de Certificado Fitossanitário
emitido pelo Fiscal Federal Agropecuário Autorizado - FFAA, do
MAPA, na origem, deverá ser lacrada, ficando isenta da exigência da
PTV durante o trânsito interno até o ponto de egresso.

Seção II
Do Controle da PTV

Art. 12. O OEDSV deverá utilizar na Unidade da Federação
o formulário da Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV, conforme o
modelo apresentado no Anexo II.

GABINETE DO MINISTRO
<!ID805450-0>

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 37, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DA AGRICUL-
TURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 2o, do Decreto no 5.741, de 30 de março de 2006,
tendo em vista o disposto no Decreto no 24.114, de 12 de abril de
1934, e o que consta do Processo no 21000.005811/99-90, resolve:

Art. 1o Aprovar a Norma Técnica para a utilização da Per-
missão de Trânsito de Vegetais - PTV, conforme o Anexo I, desta
Instrução Normativa.

Art. 2o Aprovar o modelo da Permissão de Trânsito de Ve-
getais - PTV e os demais modelos, conforme os Anexos II a V.

Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor 120 (cento e
vinte) dias após a data de sua publicação.

Art. 4o Fica revogada a Instrução Normativa no 11, de 27 de
março de 2000, a partir da vigência desta Instrução Normativa.

LUIZ GOMES DE SOUZA

ANEXO I

NORMA TÉCNICA PARA A UTILIZAÇÃO DA PERMISSÃO
DE TRÂNSITO DE VEGETAIS - PTV

CAPÍTULO I

Seção I
Da Exigência e do Uso da PTV

Art. 1o A Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV é o
documento emitido para acompanhar a partida de plantas, partes de
vegetais ou produtos de origem vegetal de acordo com as normas de
defesa sanitária vegetal, no trânsito, e para subsidiar, conforme o
caso, a emissão do Certificado Fitossanitário, com declaração adi-
cional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MA-
PA .

Parágrafo único. O controle do trânsito de plantas, partes de
vegetais ou produtos de origem vegetal envolve os transportes ro-
doviário, aéreo doméstico, hidroviário e ferroviário.

Art. 2o A PTV será exigida para a movimentação de partida
de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal vei-
culadores de Praga Quarentenária A2, no trânsito, quando sair de uma
UF na qual ocorra a praga e tiver como destino ou trânsito:

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.
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§ 1o A identificação numérica da PTV será em ordem cres-
cente, com código numérico da sigla da Unidade da Federação - UF,
seguida do ano, com dois dígitos, e número seqüencial de sete dí-
gitos.

§ 2o Os códigos numéricos da sigla da UF seguirão o padrão
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

Art. 13. O OEDSV estabelecerá um sistema de controle e
fiscalização sobre a impressão do formulário da PTV, sua distribuição
e procedimentos de emissão pelos responsáveis técnicos habilitados.

CAPÍTULO II
DA HABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Art. 14. A PTV só poderá ser emitida e assinada por um
Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal, em suas respectivas
áreas de competência profissional, habilitados e inscritos no Cadastro
Nacional dos Responsáveis Técnicos Habilitados para a emissão da
PTV, pertencentes ao quadro do OEDSV e que exerçam atividade de
fiscalização agropecuária.

Art. 15. Para oficializar a habilitação, o Responsável Técnico
deverá assinar duas vias do Termo de Habilitação, conforme o Anexo
III, ficando a cargo do OEDSV o encaminhamento de uma via à SFA
na UF, para sua inclusão no Cadastro Nacional dos Responsáveis
Técnicos Habilitados para emissão da PTV.

§ 1o O número do Termo de Habilitação fornecido pelo
OEDSV será composto do código numérico da sigla da UF, ano da
habilitação, com dois dígitos, e numeração seqüencial com quatro
dígitos.

§ 2o O OEDSV fornecerá uma carteira de habilitação, com
validade de cinco anos, conforme o Anexo IV, ao Responsável Téc-
nico Habilitado.

§ 3o O Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal ha-
bilitados em data anterior a esta Instrução Normativa para emissão da
PTV deverá ser cadastrado, atendendo o caput deste artigo, quando
receberá o novo número da habilitação.

§ 4o O MAPA disponibilizará o Cadastro Nacional dos Res-
ponsáveis Técnicos Habilitados para a emissão da PTV, do qual
constará o nome do RT, o número da habilitação, data de validade da
habilitação, nome do OEDSV, atuação e a assinatura.

§ 5o O Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal ha-
bilitados para a emissão da PTV deverá ser submetido, periodica-
mente, a curso de treinamento e de capacitação técnica sobre normas
de certificação fitossanitária de origem e consolidada, normas do
trânsito de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal,
com potencial de serem vias de introdução e disseminação de Praga
Quarentenária A2, Praga Não-Quarentenária Regulamentada, pragas
específicas para atender exigência de certificação para o mercado
interno ou do país importador, identificação, coleta, acondicionamen-
to e transporte da amostra, sintomas, ações de prevenção e métodos
de controle e tipos de análises laboratoriais para identificação da
praga.

CAPÍTULO III
DA EMISSÃO DA PTV

Art. 16. A PTV será emitida pelo Responsável Técnico Ha-
bilitado do OEDSV para a partida de plantas, partes de vegetais ou
produtos de origem vegetal de acordo com as normas de defesa
sanitária vegetal, após avaliação da documentação, verificando a com-
provação de origem e destino da partida, e constatando-se a ade-
quação às legislações vigentes.

§ 1o Se houver laudo laboratorial, este deverá acompanhar a
PTV para subsidiar a emissão do Certificado Fitossanitário pelo MA-
PA no ponto de egresso.

§ 2o O CFO e cópia do laudo laboratorial deverão ser ane-
xados à via da PTV destinada ao OEDSV, para fins de rastreabilidade
no processo.

Art. 17. A PTV será emitida para a partida embarcada na
mesma UF de produção, quando houver necessidade de constar do
Certificado Fitossanitário declaração adicional do MAPA para atender
exigência do país importador.

Art. 18. A PTV será emitida nas Barreiras Fitossanitárias
Estaduais, móveis ou fixas, ou em locais indicados pelo OEDSV e
informados ao MAPA.

Art. 19. A PTV será emitida em três vias, com a seguinte
destinação:

I - 1a via: acompanha a partida no trânsito;
II - 2a via: Responsável Técnico Habilitado do quadro do

OEDSV; e
III - 3a via: OEDSV, para arquivo junto com o CFO e cópia

do laudo laboratorial.

§ 1o A PTV terá validade de até 30 (trinta) dias, ficando a
cargo do Responsável Técnico Habilitado emitente estabelecer o pra-
zo.

§ 2o Cada produto deve estar relacionado individualmente,
sendo exigida a identificação do produto, a relação da quantidade
correspondente e a respectiva Declaração Adicional.

§ 3o A PTV será emitida pelo Responsável Técnico Ha-
bilitado, preenchendo-se sem rasuras cada campo existente, não sendo
permitida a utilização do verso do documento ou de folhas com-
plementares.

§ 4o Os campos não utilizados devem ser grafados com o
termo NÃO CORRESPONDE.

Art. 20. A legislação específica da praga ou o Plano de
Trabalho, decorrente de Acordo Bilateral firmado pela União, poderá
estabelecer exigência do uso de lacre no ato da emissão da PTV.

§ 1o O número do lacre da partida certificada ou do meio de
transporte deverá constar do campo específico da PTV.

§ 2o O OEDSV deverá estabelecer os seus modelos de lacres
padrões com o símbolo da instituição e numeração.

Art. 21. Não poderá ser delegada a emissão da PTV a pro-
fissionais de instituições estaduais que atuem na área de assistência
técnica, extensão rural, fomento ou pesquisa agropecuária.

Parágrafo único. Após autorização do MAPA, em casos es-
peciais e a pedido do OEDSV, a PTV poderá ser emitida por Fiscais
Federais Agropecuários designados por um período determinado.

CAPÍTULO IV
DAS OBRIGAÇÕES PARA O USO DA PTV

Art. 22. O OEDSV deverá encaminhar relatório semestral
consolidado à SFA na UF, conforme Anexo V, até o trigésimo dia do
mês subseqüente ao semestre respectivo.

Art. 23. O OEDSV não emitirá a PTV para a movimentação
no trânsito de partida de plantas, partes de vegetais ou produtos de
origem vegetal que se encontrar em desacordo com o previsto nesta
Instrução Normativa.

Art. 24. O MAPA realizará atividades de supervisão e au-
ditoria nos procedimentos adotados pelos OEDSV na emissão da PTV
nas Unidades da Federação.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 38, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DA AGRICUL-
TURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 2º, do Decreto no 5.741, de 30 de março de 2006,
tendo em vista o disposto no Decreto no 24.114, de 12 de abril de
1934, e o que consta do Processo no 21000.000002/98-74, resolve:

Art. 1o Aprovar a Norma Técnica para a utilização do Cer-
tificado Fitossanitário de Origem - CFO e do Certificado Fitossa-
nitário de Origem Consolidado - CFOC, conforme o Anexo I, desta
Instrução Normativa.

Art. 2o Aprovar o modelo do Certificado Fitossanitário de
Origem - CFO, o modelo do Certificado Fitossanitário de Origem
Consolidado - CFOC e os demais modelos constantes nos Anexos II
a XIV.

Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor 120 (cento e
vinte) dias após a data de sua publicação.

Art. 4o Fica revogada a Instrução Normativa no 6, de 13 de
março de 2000, a partir da vigência desta Instrução Normativa.

LUIZ GOMES DE SOUZA

ANEXO I

NORMA TÉCNICA PARA A UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO
FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM - CFO E DO CERTIFICADO

FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM CONSOLIDADO - CFOC

CAPÍTULO I
DA EXIGÊNCIA, USO E CONTROLE DO CFO E DO CFOC

Art. 1o O Certificado Fitossanitário de Origem - CFO e o
Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC são os
documentos emitidos na origem para atestar a condição fitossanitária
da partida de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem
vegetal de acordo com as normas de defesa sanitária vegetal do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

§ 1o A origem no CFO é a Unidade de Produção - UP, da
propriedade rural ou da área de agroextrativismo, a partir da qual
saem partidas de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem
vegetal certificadas.

§ 2o A origem no CFOC é a Unidade de Consolidação - UC
que poderá ser beneficiadora, processadora ou embaladora, a partir da
qual saem partidas provenientes de lotes de plantas, partes de vegetais
ou produtos de origem vegetal certificados.

Art. 2o O CFO ou CFOC fundamentará a emissão da Per-
missão de Trânsito de Vegetais - PTV para o trânsito de partida de
plantas ou partes de vegetais, destinados à propagação ou multi-
plicação, veiculadores de praga não-quarentenária regulamentada.

Art. 3o O CFO ou CFOC fundamentará também a emissão da
PTV para a movimentação de partidas de plantas, partes de vegetais
ou produtos de origem vegetal, nos seguintes casos:

I - quando se tratar de produto veiculador de Praga Qua-
rentenária A2 e houver exigência para o trânsito;

II - para comprovar a origem de Área Livre de Praga - ALP,
Local Livre de Praga - LLP, Sistema de Mitigação de Riscos de Praga
- SMRP ou Área de Baixa Prevalência de Praga - ABPP, devidamente
reconhecidas, por tempo determinado, pelo MAPA;

III - para atender exigências específicas de certificação fi-
tossanitária de origem para o mercado interno ou do país impor-
t a d o r.

Art. 4o Os termos da Declaração Adicional - DA utilizados
na emissão do CFO ou do CFOC serão fornecidos pelo MAPA ou
farão parte do requisito fitossanitário da Organização Nacional de
Proteção Fitossanitária - ONPF do país importador.

Art. 5o A identificação numérica do CFO e do CFOC será
em ordem crescente, com código numérico da sigla da Unidade da
Federação - UF, seguida do ano, com dois dígitos, e número se-
qüencial de sete dígitos.

§ 1o Os formulários do CFO e do CFOC que serão utilizados
pelo Responsável Técnico Habilitado seguirão os modelos apresen-
tados nos Anexos II e III, respectivamente.

§ 2o Os códigos numéricos da sigla da UF e do Município
seguirão o padrão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

CAPÍTULO II
DO CURSO PARA HABILITAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNI-

CO

Art. 6o O CFO ou CFOC será emitido e assinado por um
Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal, em suas respectivas
áreas de competência profissional, após aprovação em curso para
habilitação, específico, organizado pelo Órgão Estadual de Defesa
Sanitária Vegetal - OEDSV e aprovado pelo MAPA.

§ 1o O OEDSV deverá submeter o programa do curso, com
antecedência mínima de noventa dias, à Superintendência Federal de
Agricultura - SFA da UF onde se realizará o treinamento, para emis-
são de parecer técnico no que concerne ao conteúdo programático
mínimo e carga horário, por praga, e outras adequações que se fi-
zerem necessárias.

§ 2o O curso deverá abordar duas partes:

a) Orientação Geral: normas sobre certificação fitossanitária
de origem e consolidada, trânsito de plantas, partes de vegetais e
produtos de origem vegetal, com potencial de ser via de introdução e
disseminação de Praga Quarentenária A2, Praga Não-Quarentenária
Regulamentada ou pragas específicas para atender às exigências de
certificação fitossanitária para o mercado interno ou do país im-
portador;

b) Orientação Específica: aspectos sobre classificação taxo-
nômica, monitoramento, tipos de armadilhas, levantamento e ma-
peamento da praga em condições de campo, identificação, coleta,
acondicionamento e transporte da amostra, bioecologia, sintomas, si-
nais, plantas hospedeiras, ações de prevenção e métodos de con-
trole.

§ 3o O MAPA formulará material didático de referência, com
o conteúdo programático preparado para cada praga e culturas hos-
pedeiras, com o objetivo de uniformizar o processo de treinamento e
capacitação em todas as Unidades da Federação.

Art. 7o O OEDSV será responsável pela notificação ao Res-
ponsável Técnico - RT habilitado sobre o estabelecimento de nova
Praga Quarentenária A2, na UF, indicando a necessidade da par-
ticipação no curso específico, a ser realizado no período preesta-
belecido pelo OEDSV, para atualizar sua habilitação para a nova
declaração adicional.

Art. 8o No ato da inscrição no curso para habilitação, o
Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal deverá apresentar
comprovante de seu registro, ou visto, junto ao CREA.

Art. 9o Será exigido do profissional interessado freqüência
integral nas aulas do curso, como condição para que seja submetido à
avaliação final, que o habilitará no caso de aprovação.

Parágrafo único. A avaliação citada neste artigo trata da
aplicação, prática ou teórica, do conhecimento nos procedimentos de
certificação, sendo necessário setenta e cinco por cento de apro-
veitamento para aprovação.

Art. 10. Para oficializar a habilitação, o Responsável Técnico
aprovado deverá assinar duas vias do Termo de Habilitação, conforme
o Anexo IV, ficando a cargo do OEDSV o encaminhamento, após o
curso, de uma via à SFA na UF, que fará sua inclusão no Cadastro
Nacional dos Responsáveis Técnicos Habilitados para a emissão de
CFO e de CFOC.

§ 1o O número do Termo de Habilitação fornecido pelo
OEDSV será composto do código numérico da sigla da UF, ano da
primeira habilitação, com dois dígitos e numeração seqüencial com
quatro dígitos.

§ 2o As pragas para as quais o Responsável Técnico está
habilitado para emitir CFO ou CFOC constarão no Anexo ao Termo
de Habilitação, conforme Anexo V.

§ 3o O OEDSV fornecerá uma carteira de habilitação, con-
forme o Anexo VI, ao Responsável Técnico Habilitado.

§ 4o A habilitação terá validade de cinco anos, considerando
a data inicial aquela correspondente ao treinamento específico da(s)
praga(s) para a(s) qual(is) o Responsável Técnico se habilitou, sendo
renovado por igual período, por solicitação escrita do Engenheiro
Agrônomo ou Engenheiro Florestal ao OEDSV da UF na qual o
Responsável Técnico Habilitado atua, com trinta dias de antecedên-
cia, no mínimo, da data do vencimento.

§ 5o O Responsável Técnico Habilitado poderá atuar em UF
diferente daquela em que foi habilitado inicialmente, desde que so-
licite e obtenha a extensão de sua habilitação ao OEDSV na UF onde
desejar atuar.

§ 6o O OEDSV que receber solicitação de extensão deverá
informar-se sobre a regularidade da situação do Responsável Técnico
Habilitado junto ao OEDSV de origem, para avaliação da concessão
da extensão da habilitação.

§ 7o O MAPA disponibilizará o Cadastro Nacional de RTs
Habilitados para emissão do CFO e do CFOC, do qual constará o
nome do Responsável Técnico, o número da habilitação, a relação
da(s) praga(s) para a(s) qual(is) o Responsável Técnico está habi-
litado, o prazo de validade da habilitação, por praga, UFs de atuação,
UF de origem da habilitação e a assinatura.
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Art. 11. O Engenheiro Agrônomo ou o Engenheiro Florestal-
RT aprovado em cursos anteriores a esta Instrução Normativa para a
emissão do CFO e do CFOC deverão cadastrar sua habilitação, num
prazo de até 90 (noventa) dias, a partir da vigência desta Norma,
quando receberá o novo número da habilitação.

CAPÍTULO III

Seção I
Da inscrição das Unidades de Produção

Art. 12. A Unidade de Produção - UP deverá ser inscrita no
OEDSV, no prazo previsto na legislação específica da praga ou no
Plano de Trabalho decorrente de Acordo Bilateral firmado pela
União, por meio do Responsável Técnico - RT, para se habilitar à
certificação fitossanitária de origem.

§ 1o A UP padrão é uma área contínua, de tamanho variável
e identificada por um ponto georreferenciado ou coordenadas geo-
gráficas, plantada com a mesma espécie e estágio fisiológico, sob os
mesmos tratos culturais e controle fitossanitário.

§ 2o A UP no agroextrativismo é uma área contínua, de
tamanho variável e identificada por um ponto georreferenciado ou
coordenadas geográficas, que representa a espécie a ser explorada.

§ 3o A UP no cultivo de plantas ornamentais, olerícolas e
medicinais é uma área plantada com a mesma espécie, em que:

a) poderão ser agrupados para a caracterização de uma única
UP tantos talhões descontínuos, de um mesmo produto, desde que a
soma total dos talhões agrupados não exceda o valor estipulado para
um módulo, devendo esta UP ser identificada por um ponto geor-
referenciado ou coordenadas geográficas de um dos talhões que a
compõe;

b) talhões descontínuos de um mesmo produto que possuírem
área igual ou superior a 1 (um) módulo deverão constituir UPs in-
dividualizadas, e cada UP deverá ser identificada por um ponto geor-
referenciado ou coordenadas geográficas.

§ 4o Para efeitos da caracterização do § 3o, alíneas “a” e “b”,
deste artigo, o módulo será de vinte hectares.

Art. 13. O Responsável Técnico deverá, no ato da inscrição
da UP, preencher a Ficha de Inscrição, conforme os Anexos VII e
VIII, e apresentar cópia da carteira de identidade e do CPF do in-
teressado pela habilitação da UP.

§ 1o O OEDSV fornecerá ao RT o(s) código(s) da(s) UP(s)
no ato da inscrição, que será composta pelo código numérico da sigla
do Estado, código numérico da sigla do município, código numérico
da propriedade, com quatro dígitos, ano, com dois dígitos, e número
seqüencial.

§ 2o Para a cultura perene o RT poderá solicitar ao OEDSV
a manutenção do número da habilitação da UP, anualmente, conforme
o Anexo IX.

Seção II
Da inscrição da Unidade de Consolidação - UC

Art. 14. A Unidade de Consolidação - UC deverá ser inscrita
no OEDSV da UF onde esteja localizada, por meio da Ficha de
Inscrição, para se habilitar a emitir o CFOC.

§ 1o O Responsável Técnico pela Unidade de Consolidação
deverá, no ato da inscrição, preencher a Ficha de Inscrição, Anexo X,
e apresentar cópia da identidade e do Cadastro de Pessoa Física - CPF
do responsável pela empresa, contrato social da empresa e Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

§ 2o O OEDSV deverá emitir Laudo de Vistoria para fins de
Certificação Fitossanitária de Origem Consolidada, conforme o Ane-
xo XI, para validar a inscrição da Unidade de Consolidação.

§ 3o A UC receberá um código de identificação que será
formado pelo código numérico da sigla da Unidade da Federação,
Código numérico da sigla do município e o número seqüencial.

Art. 15. A legislação específica da praga definirá as exi-
gências a serem cumpridas no armazenamento dos produtos oriundos
de ALP, LLP, SMRP ou ABPP, no sentido de manter a sua condição
fitossanitária de origem.

CAPÍTULO IV
DA EMISSÃO DO CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE ORI-
GEM - CFO E DO CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE ORI-

GEM CONSOLIDADO - CFOC

Art. 16. O CFO será emitido para a partida de plantas, partes
de vegetais e produtos de origem vegetal de acordo com as normas da
praga, por exigência do MAPA ou do país importador.

§ 1o Cada produto deve estar relacionado individualmente,
sendo exigida a identificação da UP, a relação da quantidade cor-
respondente e a respectiva Declaração Adicional.

§ 2o O CFO será emitido preenchendo-se sem rasuras cada
campo existente, não sendo permitida a utilização do verso do do-
cumento ou de folhas complementares.

§ 3o Os campos não utilizados devem ser grafados com o
termo NÃO CORRESPONDE.

Art. 17. O CFOC será emitido para a partida de plantas,
partes de vegetais e produtos de origem vegetal formada a partir de
lotes de produtos certificados com CFO ou CFOC ou PTV, de acordo
com as normas da praga, por exigência do MAPA ou do país im-
p o r t a d o r.

§ 1o Cada produto deve estar relacionado individualmente,
sendo obrigatória a identificação do lote, a relação da quantidade
correspondente e a respectiva Declaração Adicional.

§ 2o O CFOC será emitido preenchendo-se sem rasuras cada
campo existente, não sendo permitida a utilização do verso do do-
cumento ou de folhas complementares.

§ 3o Os campos não utilizados devem ser grafados com o
termo NÃO CORRESPONDE.

§ 4o Será admitido que o RT pela Unidade de Consolidação
estabeleça, no ato do recebimento, lote de produtos certificados com
CFO, CFOC ou PTV para, a partir dele, compor partidas certificadas
com o CFOC.

§ 5o Define-se lote como o conjunto de produtos da mesma
espécie, de tamanho definido e que apresentam conformidades fi-
tossanitárias semelhantes, formado por produtos previamente certi-
ficados com CFO ou CFOC ou PTV.

§ 6o Cada lote formado deverá estar identificado com um
número, composto pelo código da inscrição da Unidade de Con-
solidação, ano, com dois dígitos, e número seqüencial.

§ 7o O RT deverá manter no Livro de Acompanhamento os
registros do CFO, CFOC ou PTV dos produtos que deram origem a
cada lote formado e o número do(s) CFOC(s) emitidos para as par-
tidas formadas a partir dele.

Art. 18. O RT somente poderá emitir CFOC para o produto
oriundo de ALP, LLP, SMRP ou ABPP quando a estrutura física da
Unidade de Consolidação for adequada para manter a condição fi-
tossanitária do produto declarada na origem e não estiver localizada
em centrais de abastecimento.

Art. 19. O CFO e o CFOC deverão ser emitidos em três vias,
com a seguinte destinação:

I - 1a via: destinada a acompanhar a partida até o momento
da emissão da PTV, ficando retida pelo OEDSV para ser anexado à
cópia da PTV;

II - 2a via: destinada ao emitente;
III - 3a via: destinada ao produtor ou a Unidade de Con-

solidação.

Art. 20. Para a partida de plantas ou partes de vegetais
oriundas de viveiro de mudas, campo de material de multiplicação ou
propagação que apresentarem níveis de tolerância estabelecidos para a
praga não-quarentenária regulamentada, o CFO ou CFOC deverá es-
tar fundamentado em laudo laboratorial e conterá o nome do la-
boratório responsável pela análise, o número do laudo laboratorial,
município e UF de localização do laboratório.

§ 1o O ônus referente às análises laboratoriais correrá por
conta do detentor ou do proprietário do produto.

§ 2o Quando houver laudo laboratorial este deverá acom-
panhar o CFO ou CFOC para subsidiar a emissão da Permissão de
Trânsito de Vegetais.

Art. 21. O CFO terá prazo de vigência de até trinta dias e o
CFOC de até quinze dias, a partir das datas de suas emissões, e
somente serão válidos nos modelos oficiais, originais e preenchidos
corretamente.

Art. 22. A legislação específica da praga ou o Plano de
Trabalho decorrente de Acordo Bilateral firmado pela União poderá
estabelecer exigência do uso de lacre, no ato da emissão do CFO ou
CFOC.

CAPÍTULO V
DAS OBRIGAÇÕES PARA O USO DO CFO E CFOC

Art. 23. O RT deverá elaborar e manter à disposição do
Serviço de Fiscalização o Livro de Acompanhamento numerado e de
páginas numeradas, com registro das visitas realizadas e orientações
prescritas, além das informações técnicas exigidas por esta Instrução
Normativa e pela legislação específica da praga ou produto, devendo
ser assinado pelo RT e pelo contratante ou representante legal.

§ 1o O Livro de Acompanhamento citado neste artigo deverá
conter, no mínimo, as seguintes informações, por UP, para funda-
mentar a emissão do CFO:

I - dados da origem da semente, muda ou porta-enxerto;
II - espécie;
III - variedade;
IV - área plantada por variedade;
V - dados do monitoramento das pragas;
VI - resultados das análises laboratoriais realizadas;
VII - anotações das principais ocorrências fitossanitárias;

VIII - medidas de prevenção e controle adotadas para saná-
las;

IX - estimativa da produção da cultura;
X - tratamentos fitossanitários realizados, indicando agro-

tóxicos utilizados, praga, dose, data da aplicação e período de ca-
rência;

XI - dados da colheita e manejo pós-colheita.

§ 2o O RT deverá comunicar ao OEDSV, no ato de inscrição
da UP, o local, de fácil acesso, onde o Livro de Acompanhamento
estará disponível ao Serviço de Fiscalização.

§ 3o O Livro de Acompanhamento da Unidade de Con-
solidação deverá conter, no mínimo, as seguintes informações para
fundamentar a emissão do CFOC:

I - anotações de controle de entrada de produtos na Unidade
de Consolidação, com os respectivos números dos CFO, CFOC ou da
PTV que compuseram cada lote, conforme Anexo XIII e a legislação
específica;

II - espécie;
III - variedade;
IV - volume e tamanho do lote;
V - controle de saída das partidas certificadas com o

CFOC.

§ 4o A UP ou Unidade de Consolidação que aderir ao sis-
tema de Produção Integrada do MAPA poderá substituir o livro,
citado neste artigo, pelos Cadernos de Campo e de Pós-Colheita,
previstos nas Diretrizes Gerais para a Produção Integrada de Frutas -
DGPIF, desde que as informações mínimas obrigatórias para cada

UP ou lote estejam abrangidas pelos registros.

§ 5o As anotações de acompanhamento, quando elaboradas e
mantidas na forma eletrônica, devem ser impressas e numeradas,
formando um Livro de Acompanhamento, para efeito de fiscalização
e auditoria.

§ 6o Nas fiscalizações realizadas, os fiscais deverão colar ou
anexar no Livro de Acompanhamento a via do Termo de Fiscalização
destinada ao produtor ou a Unidade de Consolidação.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Durante o manejo da colheita, os lotes colhidos
devem ser identificados no campo com o número da Unidade de
Produção - UP para garantir a identidade dos produtos e a ras-
treabilidade no processo.

Art. 25. O produtor, o responsável pela Unidade Agroex-
trativista ou Unidade de Consolidação deverá identificar o produto ou
a embalagem com rótulo, constando, no mínimo, o nome comum da
espécie e o código da UP ou do lote, para permitir a rastreabilidade
no processo de certificação.

Art. 26. O RT deverá encaminhar, mensalmente, ao OEDSV,
até o vigésimo dia do mês subseqüente, relatórios sobre os CFO e
CFOC emitidos no mês anterior, conforme os Anexos XII e XIII,
respectivamente.

Art. 27. O OEDSV deverá encaminhar relatórios consoli-
dados com informações sobre os CFO e CFOC emitidos a cada
semestre à SFA na UF, até o trigésimo dia do mês subseqüente ao
semestre, conforme o Anexo XIV.

Art. 28. O material coletado para análise fitossanitária oriun-
do de uma UP ou de Unidade de Consolidação, por exigência do
processo de certificação, deverá ser encaminhado pelo RT a labo-
ratórios de diagnósticos fitossanitários que constituem a Rede Na-
cional de Laboratórios do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária.

Parágrafo único. O ônus referente às análises laboratoriais
correrá por conta do detentor ou do proprietário do produto.

Art. 29. O OEDSV deverá manter um sistema de acom-
panhamento, controle e fiscalização do processo de emissão do CFO
e do CFOC, junto aos profissionais habilitados.

Art. 30. O MAPA realizará atividades de supervisão e au-
ditoria no processo de emissão do CFO e CFOC.
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CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL

DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<!ID803506-0>

DESPACHO DO COORDENADOR-GERAL
Em 17 de novembro de 2006

6ª RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE COTA PARA IMPORTAÇÃO - LEI 8.010/90

PROCESSO ENTIDADE VALOR US$
0020/1990 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -300.000,00
0022/1990 Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco -5.000.000,00
0057/1990 Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras -100.000,00
0064/1990 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia -1.000.000,00
0068/1990 Universidade Federal Fluminense -50.000,00
0087/1990 Universidade Federal de Santa Maria -275.688,44
0103/1990 Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco -100.000,00
0105/1990 Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações -99.955,05
0106/1990 Universidade Federal da Bahia -70.000,00
0131/1990 Universidade Tecnológica Federal do Paraná -50.000,00
0152/1990 Pontifícia Universidade Católica do Paraná -50.000,00
0268/1991 Universidade Estadual do Ceará -50.000,00
0273/1991 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho -50.000,00
0284/1991 Universidade do Estado de Santa Catarina -300.000,00
0 3 11 / 1 9 9 2 Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa -50.000,00
0321/1992 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca -60.000,00
0325/1992 Universidade Federal do Maranhão -50.000,00
0372/1992 Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão -300.000,00
0404/1992 Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin -230.000,00
0415/1992 Universidade Federal do Piauí -50.000,00
0431/1993 Centro Internacional de Tecnologia de Software -400.000,00
0444/1993 Fund. Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas -50.000,00
0506/1993 Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre -50.000,00
0668/1996 Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe -100.000,00
0684/1996 Clube Estudantil de Astronomia -50.000,00
0685/1996 Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares -50.000,00
0696/1997 Instituto de Química da Universidade de São Paulo -50.000,00
0697/1997 Instituto de Física -70.000,00
0732/1998 Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias -50.000,00
0752/1999 Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Economico e Social -50.000,00
0772/2000 Fundação Espírito-Santense de Tecnologia -200.000,00
0779/2000 Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária e Ambiental -200.000,00
0786/2000 Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa do Pará -500.000,00
0824/2001 Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada -200.000,00
0860/2002 Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto -100.000,00
0874/2003 Instituto Internacional de Pesquisas Farmacêuticas -220.000,00
0883/2003 Centro de Tecnologia em Materiais -300.000,00
0917/2004 União Brasileira de Educação e Assistência (PUC-RS) -300.000,00
0932/2005 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/BA -250.000,00
0962/2005 Associação Alberto Santos Dumont para Apoioa à Pesquisa -100.000,00
0963/2005 Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica -100.000,00
0973/2006 Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso do Sul -100.000,00
0974/2006 Fundação Cândido Rondon -50.000,00

CLÁUDIO DA SILVA LIMA

Ministério da Ciência e Tecnologia
.

Ministério da Cultura
.

SECRETARIA EXECUTIVA
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A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA
CULTURA, Substituta, no uso de suas atribuições legais, e em cum-
primento ao disposto no artigo 27, inciso I, do Decreto n.º 1494, de
17 de maio de 1995, resolve:

Art. 1.o - Aprovar projetos culturais, relacionados no anexo
a esta Portaria, para o qual o proponente fica autorizado a captar
recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista, res-
pectivamente, no Artigo 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de
1991.

Art. 2.o - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ISABELLA PESSÔA DE AZEVEDO MADEIRA

ANEXO

ÁREA: 7 ARTES INTEGRADAS - (ART. 26)
06 9147 - Movimento Brasil de turismo e cultura
Fundação Instituto de Hospitalidade
CNPJ/CPF: 02.490.190/0001-06
Processo: 01400.011542/06-61
BA - Salvador
Valor do Apoio R$: 3.113.782,00
Prazo de Captação: 20/11/2006 a 31/12/2006
Resumo do Projeto:
Realizar e produzir os eventos, seminários, cursos e pro-

dutos, simultâneos com o Movimento Brasil de Turismo e cultura no
3.º encontro do Fórum Mundial de Turismo para Paz e Desenvol-
vimento Sustentável, e durante o ano de 2007 consolidar e fortalecer
as suas ações em vários destinos turísticos que têm relação com a
cultura e com as artes populares.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO NACIONAL
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Dispõe sobre a descentralização de recursos
orçamentários e financeiros oriundos do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional-IPHAN em favor da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais - UFMG,
para execução do Projeto “ Oficinas de
Conservação Preventiva: Avaliação e Diag-
nóstico de Coleções”

O Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional -IPHAN no uso de suas atribuições legais e regulamentares
de conformidade com o disposto nos incisos II e IV do art. 21, do
Decreto nº 5.040, de 7 de abril de 2004, art. 25 Lei Complementar n°
101/2000, de 4 de maio de 2001, denominada de Lei de Respon-
sabilidade Fiscal -LRF, e o Reitor da Universidade Federal de Minas
Gerais resolvem:

Art. 1º - Estabelecer cooperação orçamentária e financeira
entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a
Universidade Federal de Minas Gerais , objetivando a execução do
Projeto denominado: “Oficinas de Conservação Preventiva: Avaliação
e Diagnóstico de Coleções”, conforme Plano de Trabalho aprovado,
que é parte integrante da presente Portaria, independentemente de
transcrição, conforme consta do processo nº 01450.008477/2006-00.

Art. 2º- O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional-IPHAN efetivará a descentralização dos recursos orçamentá-
rios e financeiros, no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais),
oriundos desta Autarquia em favor da Universidade Federal de Minas
Gerais, destinados a cumprir o objeto estabelecido no Plano de Tra-
balho aprovado.

Art. 3º- Os recursos referidos no artigo anterior correrão às
contas das dotações consignadas no Programa de Trabalho nº
13.391.0171.1612.0001, Natureza de Despesa 44.90.52 e Fonte de
Recurso nº 0100000000 no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil
reais), e no Programa de Trabalho nº 13.391.0171.2838.0001, Fonte
de Recurso n° 0100000000 nas Naturezas das Despesas 33.90.14 no
valor de R$ 948,37 (novecentos e quarenta e oito reais), 33.90.33 no
valor de R$ 11.238,78 (onze mil duzentos e trinta e oito reais e
setenta e oito centavos), 33.90.30 no valor de R$ 1.175,00 (um mil
cento e setenta e cinco reais), 33.90.39 no valor de R$ 42.425,00
(quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais) e no 33.90.36
no valor de R$ 2.212,85 (dois mil duzentos e doze reais e oitenta e
cinco reais), totalizando assim R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
destinados para o atendimento do projeto.

Art. 4º- O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional, na qualidade de órgão responsável pela descentralização dos
recursos fará o acompanhamento da aplicação destes, visando sua
correta e regular utilização.

Art. 5º - O período de execução do Projeto previsto no art.1º
desta Portaria observará o prazo estabelecido no Plano de Trabalho,
sendo que, esse período poderá ser alterado através de reformulação
do Plano de Trabalho aprovado, e os valores porventura não em-
penhados no corrente exercício, deverão ser devolvidos até
30/12/2006.


