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Presidência da República
.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

No- 260, de 25 de julho de 2017. Encaminhamento ao Congresso Na-
cional do texto da Medida Provisória nº 789, de 25 de julho de 2017.

No- 261, de 25 de julho de 2017. Encaminhamento ao Congresso Na-
cional do texto da Medida Provisória nº 790, de 25 de julho de 2017.

No- 262, de 25 de julho de 2017. Encaminhamento ao Congresso Na-
cional do texto da Medida Provisória nº 791, de 25 de julho de 2017.

MINISTÉRIO DA DEFESA

Exposição de Motivos Interministerial

No- 47, de 22 de maio de 2017 (em conjunto com o Ministério das
Relações Exteriores). Encaminhamento à Comissão de Limites da
Plataforma Continental da Organização das Nações Unidas, por in-
termédio do Ministério das Relações Exteriores, da Submissão Re-
vista Parcial da Região Equatorial de Limite Exterior da Plataforma
Continental Brasileira além das duzentas milhas náuticas. Autorizo.
Em 25 de julho de 2017.

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO

E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA

PORTARIA No- 24, DE 24 DE JULHO DE 2017

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SR/17/RO, nomeado pela PORTA-
RIA/INCRA/P/Nº. 757/2016 de 25 de novembro de 2016, publicada
no Diário Oficial da União de Nº. 227 de 28 novembro de 2016, e
pelo Art. 19 e 22, da Estrutura Regimental desta Autarquia, uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 132, inciso III do Re-
gimento Interno desta Autarquia, aprovada pelo Decreto nº. 6.812, de
03 de abril de 2009, tendo em vista a competência conferida pelo
inciso IV do anexo I da Instrução Normativa INCRA/Nº. 62, de 21 de
junho de 2010, e;

Considerando que em vistoria realizada na área abrangida
pelos Projeto de Assentamento abaixo citado, foi constatado casos de
abandono de parcelas e desistência e não atende aos critérios eli-
minatórios de Seleção - Norma Vigente, NE-70 e Falecimento, os
seguintes beneficiários: PA AGUAS CLARAS localizado no Mu-
nicípio de Vilhena/RO: SAMELA DE OLIVEIRA VASCONCELO
PEREIRA CPF Nº. 011096682-10; PA ZE BENTÃO localizado no
Município de Chupinguaia/RO: SUELI GODOI NOVAK CPF Nº.
760525672-87; PA SANTA MARIA localizado no Município de Ma-
chadinho do Oeste/RO: ELIZEU SOUZA SANTIAGO CPF Nº.
304668651-04, JOSÉ GRIGORIO DA SILVA FILHO CPF Nº.
528979745-91, FRANCISCO BRAGA FONTINELE CPF Nº.
021956902-91, JOÃO LOPES DOS SANTOS CPF Nº. 497885582-
91, NELSON ORLANDINE CPF Nº. 387398529-20, JAILTON MA-
CEDO DE OLIVEIRA CPF Nº. 386026012-04, FLORISVALDO
GONCALVES DE SOUZA CPF Nº. 203944542-00, DANUBIO
SOUZ DE FREITAS CPF Nº. 768911432-68, EVALDO ALVES DOS
SANTOS CPF Nº. 188167758-31, INAEL TEIXEIRA CAVALCAN-
TE CPF Nº. 485645082-49, VALDIR VILLA CPF Nº. 326688992-49,
SONIA DE PAULA CPF Nº. 631742002-53,VALDECI ADÃO PE-
REIRA CPF Nº 0000242365, CIRIO CRISTIANO LOPES DO NAS-
CIMENTO CPF Nº. 772043793-49, LAFAIETE RODRIGUES PI-
NHEIRO CPF Nº. 884034756-91, IVO DONIZETE FERNANDES
CPF Nº. 161738302-30, MESSIAS JOSÉ DA SILVA CPF Nº.
498932462-53, LINDOLFO DO NASCIMENTO PEREIRA CPF Nº.
391873810-87, GUMERCINDO FERREIRA NETO CPF Nº.
258165862-20, ASTERIVAL DE SOUZA OLIVEIRA CPF Nº.
616787402-68, VANILDO ALVES PENA CPF Nº. 351093192-00,
RAILDO FERREIRA PAIVA CPF Nº. 470928152-15, DAVINA DOS
SANTOS SILVA CPF Nº. 730995209-00, VALDINA FIRMIANO
DA SILVA CPF Nº. 285906862-72, DIVA FIRMIANO DA SILVA
152057112-72, CRISPINA MARIA DA CONCEIÇÃO CPF Nº.
469722342-04, ADEILDO ALVES DO NASCIMENTO CPF Nº.
395544735-91, LOURDES CANDIDO PINTO CPF Nº. 665378942-
04, CLAUDIOMIRO EBELING CPF Nº. 350590872-04, CLEUSA
DE OLIVEIRA CPF Nº. 497984992-04, ROSELANDIA SILVA
COSTA CPF Nº. 789720942-34, ADÃO DE LIMA CPF Nº.
395082509-68, GENI FRANCISCO DE PAULA CPF Nº.
348684962-04 e HELENA FERREIRA GANDRA DOS SANTOS
CPF Nº. 155374338-50,

RESCINDIR unilateralmente e de pleno direito, com fun-
damento na Lei 4.504/64 - ESTATUTO DA TERRA - Lei nº.
8.629/93, e demais Institutos que regulamentam os dispositivos cons-
titucionais inerentes ao Programa de Reforma Agrária, todos os Con-
tratos de Assentamentos/Termos de Compromissos celebrados entre o
INCRA e os respectivos beneficiários.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLETHO MUNIZ DE BRITO

PORTARIA No- 25, DE 24 DE JULHO DE 2017

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SR/17/RO, nomeado pela PORTA-
RIA/INCRA/P/Nº. 757/2016 de 25 de novembro de 2016, publicada
no Diário Oficial da União de Nº. 227 de 28 novembro de 2016, e
pelo Art. 19 e 22, da Estrutura Regimental desta Autarquia, uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 132, inciso III do Re-
gimento Interno desta Autarquia, aprovada pelo Decreto nº. 6.812, de
03 de abril de 2009, tendo em vista a competência conferida pelo
inciso IV do anexo I da Instrução Normativa INCRA/Nº. 62, de 21 de
junho de 2010, e;

Considerando que em vistoria realizada na área abrangida
pelos Projeto de Assentamento abaixo citado, foi constatado casos de
abandono de parcelas e desistência e não atende aos critérios eli-
minatórios de Seleção - Norma Vigente, NE-70 e Falecimento, os
seguintes beneficiários: PA SÃO DOMINGOS localizado no Mu-
nicípio de Buritis/RO: EDSON DOS REIS LOPES CPF Nº.
107187451-91, MARCELO APARECIDO LENZI CPF Nº.
631625712-00 e JOEL CARDOSO DOS SANTOS CPF Nº.
139792722-49; PA AGUAS CLARAS localizado no Município de
Vilhena/RO: DARLENE FERREIRA SAQUIRABIAR CPF Nº.
952994162-53 e TEREZA DOS SANTOS CPF Nº. 389359962-20;
PA MARGARIDA ALVES localizado no Município de Nova
União/RO: AMARILDO TEODORO DA SILVA CPF Nº.
628580502-44; PA ZENON localizado no Município de Monte Ne-
gro/RO: NOÉ BATISTA DE BARROS CPF Nº. 300225252-20; PA
UNIÃO I localizado no Município de Parecis/RO: SEBASTIÃO
FERREIRA DOS SANTOS CPF Nº. 398422744-20, PA JATOBA
Localizado no Município de Buritis/RO: EDSON ARAUJO DE AN-
DRADE CPF Nº. 281843512-91. PA VALE DO JAMARI localizado
no Município de Candeias do Jamari/RO: PEDRO DONIZETE CPF
Nº. 271822582-34 e DEMETRIO AUGUSTO DE SA CHAVES CPF
Nº. 011640662-34; PA BOA ESPERANÇA localizado no Município
de Parecis/RO: ANTONIO PEREIRA PEIXOTO CPF Nº.
204286852-34; PA FLOR DO AMAZONA 1 localizado no Muni-
cípio de Candeias do Jamari/RO: FRANCISCO ANTONIO VERAS
CPF Nº. 314517803-20; PA AGOSTINHO BECKER localizado no
Município de Cujubim/RO: REGINALDO VENTURIM FERREIRA
CPF Nº. 730263872-15, MARCO MESSIAS DOS SANTOS CPF Nº.
340510902-72, RONILDO LAUREANO CPF Nº. 426889901-44 e
MARIA APARECIDA DA SILVA CPF Nº. 486222142-49; PIC PE.
ADOLPHO ROL localizado no Município de Jaru/RO: EMILIO DA
SILVA LEMOS CPF Nº. 060756572-15; PA CEDRO DO JEQUI-
TIBA localizado no Município de Machadinho do Oeste/RO: LUIZ
ANTONIO DE OLIVEIRA CPF Nº. 469718152-20: PA JATUARA-
NA localizado no Município de Ariquemes/RO: GILCELIO BEN-
VIDO DE SOUZA CPF Nº. 644389102-34; PA ZUMBI localizado no
Município de Ouro Preto do Oeste/RO: MARIA DAUCA PAULISTA
DE OLIVEIRA CPF Nº. 242315412-72.

RESCINDIR unilateralmente e de pleno direito, com fun-
damento na Lei 4.504/64 - ESTATUTO DA TERRA - Lei nº.
8.629/93, e demais Institutos que regulamentam os dispositivos cons-
titucionais inerentes ao Programa de Reforma Agrária, todos os Con-
tratos de Assentamentos/Termos de Compromissos celebrados entre o
INCRA e os respectivos beneficiários.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLETHO MUNIZ DE BRITO

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE

Entidade: AR CNB CF
Processos no: 99990.000505/2017-82

Acolhe-se o Parecer Técnico no 192/2017/CGAF/DAFN e
Despacho Decisório nº 159/2017/DAFN, que opina pelo deferimento
do pedido de alteração do endereço da IT Conceição Gaspar da AR
CNB-CF, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 34,
Loja 04 e 05, Bairro Pituba, Salvador/BA, para Rua Território do
Amapá, nº 220, Bairro Pituba, Salvador/BA, vinculada às AC NO-
TARIAL RFB e AC BR RFB.

Processo nº 99990.000564/2017-51
Interessado: AR FECOMERCIO MT

No termo do Parecer 206/2017/CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 160, DEFIRO o pedido de credenciamento simplificado
da AR FECOMERCIO MT, vinculada á AC CERTISIGN JUS., para
as Políticas de Certificados já credenciadas.

Processo nº 99990.000566/2017-40
Interessado: AR GÊNESIS CERTIFICADO DIGITAL

No termo do Parecer 204/2017/CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 161, DEFIRO o pedido de credenciamento simplificado
da AR GÊNESIS CERTIFICADO DIGITAL, vinculada á AC CER-
TISIGN JUS, para as Políticas de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR MACSEG
Processo nº: 99990.000549/2017-11

Acolhe-se o Parecer n° 224/2017/CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 163, que opina pelo Indeferimento do pedido de cre-
denciamento simplificado da AR MACSEG vinculada á AC VALID
RFB e AC VALID JUS, tendo em vista o não cumprimento das
exigências estabelecidas pelas normas da ICP-Brasil, Indefere-se o
credenciamento simplificado.

Entidade: AR ITA
Processo no: 99990.000553/2017-71

Acolhe-se o parecer n° 222/2017/CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 165/2017/DAFN que opina pelo deferimento do pedido
de descredenciamento da AR ITA, vinculada à AC VALID BRASIL,
AC VALID PLUS, AC VALID SPB, AC VALID RFB e AC VALID
JUS, localizada na Avenida Amazonas, 641, Conjunto 11-C, Ed. Gau-
cuim, Centro, Belo Horizonte-MG.

Processo nº 99990.000511/2017-30
Interessado: AR CONEXSEG CORRETORA DE SEGUROS

No termo do Parecer 191/2017/CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 166, DEFIRO o pedido de credenciamento simplificado
da AR CONEXSEG CORRETORA DE SEGUROS, vinculada às AC
CERTISIGN MÚLTIPLA, AC CERTISIGN RFB e AC CERTISIGN
JUS, para as Políticas de Certificados já credenciadas.

Processo nº 99990.000565/2017-03
Interessado: AR ACERTIL

No termo do Parecer 205/2017/CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 158, DEFIRO o pedido de credenciamento simplificado
da AR ACERTIL, vinculada á AC CERTISIGN JUS. para as Políticas
de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR NARWHALL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM
DE SEGUROS
Processo Nº: 99990.000307/2017-19

No termo do Parecer n°139/2017 CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 167, DEFIRO o pedido de credenciamento da AR
NARWHALL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGU-
ROS, vinculada à AC SINCOR RFB e AC SINCOR na cadeia da AC
RFB e AC CERTISIGN, com instalação técnica localizada na Rua
Banabuiu, No 175, Vila Comercial, São Paulo/SP., para as Políticas
de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR QUEIROZ E MANTOVAN
Processo no: 99990.000454/2017-99

Acolhe-se o parecer n° 153/2017/CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 168/2017/DAFN que opina pelo deferimento do pedido
de descredenciamento da AR QUEIROZ E MANTOVAN, vinculada
à AC SINCOR RFB e AC SINCOR, localizada na Rua Ipiranga, Nº
125, Bairro Vila Ema, São José dos Campos/SP.

Entidade: AR SHARK ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS
Processo Nº: 99990.000391/2017-71

No termo do Parecer n°139/2017 CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 167, DEFIRO o pedido de credenciamento da AR
SHARK ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS vinculada
à SINCOR RIO RFB, na cadeia da AC RFB, com instalação técnica
localizada na Rua Visconde de Santa Isabel, N532, Grajaú, Rio de
Janeiro/RJ, para as Políticas de Certificados já credenciadas.

GASTÃO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 28, DE 20 DE JULHO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o
disposto na Instrução Normativa MAPA nº 24, de 8 de setembro de
2015, no artigo 27-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, no
Decreto-Lei nº 24.114, de 12 de abril de 1934, no Decreto nº 5.741,
de 30 de março de 2006, no Decreto nº 5.759, de 17 de abril de 2006,
e o que consta do Processo nº 21000.052745/2016-08, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos operacionais
para as ações de prevenção, contenção, supressão e erradicação da
praga quarentenária presente Bactrocera carambolae (mosca-da-ca-
rambola), constantes desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Esta Instrução Normativa aplica-se a:
I - pomares comerciais, árvores de frutos em áreas urbanas,

reservas ecológicas, zonas silvestres, inclusive ecossistemas florestais,
bem como demais áreas de ocorrência de frutos hospedeiros da mos-
ca-da-carambola;

II - unidades centralizadoras de frutos varejistas e ataca-
distas;

III - unidades processadoras de frutos e as áreas de tra-
tamentos fitossanitários;

IV - trânsito de carga, bagagem e passageiros; e
V - terminais de transportes de carga, terminais de trans-

portes de passageiros e bagagens, portos marítimos e fluviais, ae-
roportos e fronteiras.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, entende-se:
I - ação corretiva: procedimento específico durante a ocor-

rência de focos visando eliminar a causa de uma não conformidade
identificada;

II - ação emergencial: plano de ação documentado a ser
implementado em uma área oficialmente delimitada quando deter-
minado nível da praga, previamente estabelecido pela autoridade
competente, for excedido;

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.
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III - ação de contenção: aplicação de medidas fitossanitárias
dentro de uma área infestada e ao redor dela para prevenir a dispersão
de uma praga;

IV - ação de supressão: aplicação de medidas fitossanitárias
dentro de uma área infestada para diminuir populações da praga;

V - ação de erradicação: aplicação de medidas fitossanitárias
dentro de uma área infestada para eliminar uma praga;

VI - área com ocorrência: área cujos registros indicam pre-
sença de praga nativa ou introduzida;

VII - área erradicada: área sob vigilância contínua, carac-
terizada pela ausência da praga, quando os registros indicarem sua
ocorrência no passado e sua erradicação após a realização de pro-
grama documentado com essa finalidade;

VIII - área livre de praga: área na qual uma praga específica
não ocorre como demonstrado por evidência científica e na qual,
quando apropriado, esta condição é mantida oficialmente;

IX - área protegida: uma área regulamentada que a Or-
ganização Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF) determinou
como a área mínima necessária para a proteção efetiva de uma área
em perigo;

X - área sem ocorrência: área cuja vigilância geral indica que
a praga está ausente agora e nunca foi registrada;

XI - área sob quarentena: uma área dentro da qual uma praga
quarentenária está presente e está sendo oficialmente controlada;

XII - avaliação de risco para pragas quarentenárias: avaliação
da probabilidade de introdução e disseminação de uma praga e a
magnitude das consequências econômicas potenciais associadas;

XIII - controle de uma praga: ações de supressão, contenção
ou erradicação de uma população de praga;

XIV - controle oficial: a imposição ativa das regulamen-
tações fitossanitárias obrigatórias e a aplicação de procedimentos fi-
tossanitários obrigatórios com o objetivo de erradicação ou contenção
de pragas quarentenárias, ou para o manejo de pragas não quaren-
tenárias regulamentadas;

XV - comercialização: o ato de anunciar, expor à venda,
ofertar, vender, consignar, reembalar, transportar e importar ou ex-
portar frutos hospedeiros da Bactrocera carambolae;

XVI - disseminação: expansão da distribuição geográfica de
uma praga dentro de uma área;

XVII - emergência fitossanitária: condição reconhecida ofi-
cialmente, causada por focos de pragas com potencial de dissemi-
nação e produção de consequências fitossanitárias sociais e econô-
micas que comprometam o comércio nacional e internacional e que
exijam ações imediatas para seu controle ou erradicação visando ao
restabelecimento da condição anterior;

XVIII - erradicação: aplicação de medidas fitossanitárias pa-
ra eliminar uma praga de uma área;

XIX - foco: população de pragas isolada, recentemente de-
tectada, com probabilidade de sobreviver no futuro imediato;

XX - foco erradicado: situação caracterizada quando, depois
da detecção da praga e da aplicação das medidas de controle, ne-
nhuma detecção adicional ocorrer por três ciclos de vida da praga;

XXI - hospedeiro: vegetal, seus produtos e subprodutos ca-
pazes, sob condições naturais, de reproduzir uma praga específica;

XXII - levantamento de delimitação: levantamento condu-
zido para estabelecer limites de uma área considerada infestada ou
livre de praga;

XXIII - levantamento de detecção: levantamento conduzido
em uma área para determinar se pragas estão presentes;

XXIV - levantamento de monitoramento: levantamento rea-
lizado para verificar as características da população da praga durante
a aplicação de medidas de supressão e erradicação, visando a aferir os
níveis da população e a avaliar a eficácia das medidas de controle;

XXV - medidas fitossanitárias: qualquer legislação, regu-
lamentação ou procedimento oficial tendo o propósito de prevenir a
introdução ou a disseminação de pragas quarentenárias ou limitar o
impacto econômico de pragas não quarentenárias regulamentadas;

XXVI - ocorrência: a presença, em uma área, de uma praga
oficialmente reconhecida como sendo nativa ou introduzida e que não
tenha sido oficialmente relatada como erradicada;

XXVII - plano de contingência: plano previamente elaborado
para orientar as ações de preparação e resposta imediata a um cenário
de risco que contemple os princípios, as estratégias, as ações emer-
genciais, os procedimentos e as responsabilidades em caso de uma
emergência fitossanitária para o controle e erradicação da praga;

XXVIII- plano de trabalho: plano documentado de medidas
fitossanitárias e ações de educação sanitária com a definição de fun-
ções e responsabilidades dos segmentos envolvidos, a ser imple-
mentado em uma área oficialmente delimitada;

XXIX - praga: qualquer espécie, raça ou biótipo de planta,
animal ou agente patogênico, nocivo a plantas ou produtos vege-
tais;

XXX - praga quarentenária: praga de importância econômica
potencial para a área em perigo, onde ainda não está presente, ou,
quando presente, não se encontre amplamente distribuída e está sob
controle oficial;

XXXI- registro de pragas: documento que fornece dados
referentes à presença ou ausência de uma praga específica em um
local particular em determinado tempo, dentro de uma área;

XXXII - supressão: aplicação de medidas fitossanitárias em
uma área infestada para reduzir populações de praga;

XXXIII - vigilância: processo oficial de coleta e registro de
dados sobre a ausência ou ocorrência de praga por levantamento,
monitoramento ou outro procedimento; e

XXXIV - zona tampão: área circundante ou adjacente a uma
área oficialmente delimitada para propósitos fitossanitários visando a
minimizar a probabilidade de disseminação da praga alvo dentro ou
fora da área delimitada e sujeita a medidas fitossanitárias ou outras
medidas de controle, se apropriado.

CAPÍTULO II
DA VIGILÂNCIA POR MEIO DE LEVANTAMENTOS FI-

TO S S A N I T Á R I O S
Seção I
Das Unidades da Federação Sem Ocorrência da Praga
Art. 3º As unidades da federação sem ocorrência de Bac-

trocera carambolae, detentoras do status de ausente sem registro da
praga seguem as disposições previstas nesta Instrução Normativa.

Art. 4º A manutenção dos status das áreas previstas no artigo
anterior exige a implementação de atividades contínuas de vigilância,
incluindo as medidas previstas no art. 6º desta Instrução Normativa,
sem prejuízo de outras normas e outros procedimentos estabelecidos
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA.

Subseção I
Da Classificação de Risco
Art.5º Considerando os riscos de introdução e dispersão da

praga, as áreas serão classificadas nos diferentes níveis:
I - baixo risco;
II - médio risco; e
III - alto risco.
Art.6º A classificação de risco das áreas será realizada pelo

Departamento de Sanidade Vegetal, ouvida a área técnica da Su-
perintendência Federal de Agricultura (SFA) da unidade da federação
pertinente, mediante parecer fundamentado, com base nos critérios
estabelecidos neste artigo, devendo expressar o potencial de intro-
dução, estabelecimento e dispersão da praga no país.

§ 1º A classificação de risco prevista no caput será feita com
base nos seguintes critérios:

I - proximidade com os países de ocorrência da praga;
II - proximidade de outras áreas com ocorrência da praga;
III - nível de efetividade de execução das ações de mo-

nitoramento e de controle nas áreas com ocorrência da praga, con-
tíguas à área objeto de avaliação;

IV - movimento de pessoas, produtos, equipamentos e meios
de transporte provenientes de áreas de ocorrência da praga;

V - existência de barreiras naturais;
VI - existência de hospedeiros; e
VII - estrutura e funcionamento do serviço oficial de defesa

sanitária vegetal da unidade da federação cujas áreas são objetos de
avaliação, especialmente no que concerne:

a) à existência de barreiras fitossanitárias da unidade da
federação cujas áreas são objetos de avaliação;

b) ao nível de efetividade na execução das ações de vi-
gilância;

c) ao seu quadro técnico;
d) à capilaridade do serviço;
e) à condição da sua frota de veículos;
f) a sua capacidade de mobilização frente a emergências;
g) à execução de ações de educação sanitária;
h) aos seus recursos financeiros; e
i) às normas pertinentes.
§ 2º Os critérios estabelecidos no inciso VII devem ser

considerados, também, em relação às unidades da federação que te-
nham a presença da praga e sejam limítrofes à área objeto de ava-
liação.

Art. 7º A classificação de risco será estabelecida por Ins-
trução Normativa do Secretário de Defesa Agropecuária.

Subseção II
Medidas a Serem Adotadas nas Unidades da Federação sem

Ocorrência da Praga
Art. 8º O MAPA, fundamentado em critérios científicos e nas

diretrizes internacionais de controle e prevenção de moscas das frutas,
com responsabilidades compartilhadas entre os setores público (fe-
deral, estadual e municipal) e privado, diante do risco de introdução
e dispersão da praga, adotará as seguintes medidas:

I - medidas gerais:
a) manutenção e fortalecimento das estruturas dos serviços

oficiais de defesa agropecuária;
b) edição de atos normativos para respaldar as medidas ope-

racionais dispostas nesta Instrução Normativa, incluindo ações cor-
retivas;

c) adequação das estruturas de diagnóstico laboratorial, obe-
decidas as disposições do órgão competente do MAPA;

d) capacitação de recursos humanos;
e) controle do trânsito de frutos hospedeiros;
f) manutenção das atividades de educação sanitária;
g) elaboração, implantação e implementação de plano de

comunicação social; e
h) proibição da manutenção e manipulação de espécimes

vivos de Bactrocera carambolae;
II - medidas a serem adotadas nas unidades da federação

classificadas de baixo e médio risco:
a) implementação de ações de prevenção constituídas por

levantamentos de detecção constantes dos Anexos I e II;
b) realização de avaliações, com periodicidade mínima anual,

para identificação das vulnerabilidades quanto à entrada da praga com
vistas à orientação das ações de vigilância;

c) avaliação de risco imediata, no caso de alteração no status
da praga nas unidades da federação limítrofes; e

d) realização de atividades de educação sanitária nas uni-
dades da federação de médio risco localizadas na divisa com as
unidades da federação classificadas como de alto risco;

III - medidas a serem adotadas nas unidades da federação
classificadas de alto risco:

a) implementação de ações de prevenção constituídas de
levantamentos de detecção, constantes dos Anexos I e II;

b) realização de avaliações, com periodicidade mínima se-
mestral, para identificação das vulnerabilidades quanto à entrada da
praga com vistas à orientação das ações de vigilância;

c) adequação das estruturas de fiscalização e controle de
trânsito em portos, aeroportos e postos de fronteiras e divisas, obe-
decido o disposto nesta Instrução Normativa;

d) divulgação de informações junto às autoridades de re-
cintos alfandegários, aeroportos, portos, postos de fronteira e divisas,
sobre a natureza da praga e sua forma de disseminação visando
estabelecer ações conjuntas;

e) elaboração de planos de contingência conforme Anexo
IX;

f) treinamento para o reconhecimento da praga e para a
implantação de ações emergenciais e corretivas;

g) realização de atividades de educação sanitária; e
h) implantação de núcleos de educação sanitária.
Seção II
Das Unidades da Federação com Ocorrência da Praga
Subseção I
Da Investigação da Presença da Praga
Art. 9º A suspeita de ocorrência de Bactrocera carambolae

deverá ser investigada pela SFA, em articulação com o órgão estadual
de defesa agropecuária na unidade da federação de ocorrência da
suspeita.

§ 1º A comunicação da suspeita poderá ser efetuada por
entidades federais, estaduais, municipais e da iniciativa privada, ou
por qualquer cidadão, devendo ser encaminhada à SFA, a quem com-
pete iniciar o processo de apuração.

§ 2º. Recebida a comunicação, a SFA em articulação com o
órgão estadual de defesa agropecuária, no prazo de quarenta e oito
horas, realizará diligência visando à apuração da suspeita.

§ 3º O servidor designado para apuração elaborará relatório
circunstanciado informando sobre o resultado das diligências.

§ 4º A confirmação da suspeita ficará condicionada à coleta
e identificação do espécime.

§ 5º O servidor designado para apuração, diante da iden-
tificação preliminar da praga, poderá recomendar, no relatório de que
trata o § 3º, a suspensão cautelar do trânsito de frutos hospedeiros até
a emissão de laudo por laboratório oficial ou credenciado.

§ 6º Diante da identificação preliminar da praga, deverão ser
implementadas, imediatamente, as ações emergenciais e corretivas
constantes no Anexo III.

§ 7º A suspensão cautelar do trânsito de frutos hospedeiros
será feita por ato do Superintendente Federal de Agricultura da uni-
dade da federação com suspeita de ocorrência da praga.

§ 8º Não confirmado, por laudo oficial, a suspeita de ocor-
rência da praga, o Superintendente Federal de Agricultura revogará o
ato de que trata o § 7º e as ações emergenciais corretivas de que trata
o § 6º deverão ser suspensas.

Subseção II
Das Áreas Sob Quarentena
Art. 10. É considerada área sob quarentena para a Bactrocera

carambolae aquela com a presença da praga e sob controle oficial.
§ 1º A área a que se refere o caput pode se constituir de um

estado, parte de um estado, um município ou parte de um muni-
cípio.

§ 2º A área sob quarentena será declarada por meio da
publicação de Resolução do Diretor do Departamento de Sanidade
Vegetal, fundamentada em parecer circunstanciado da Coordenação
Geral de Proteção de Plantas.

§ 3º O parecer da Coordenação Geral de Proteção de Plantas
a que se refere o § 2º será baseado em parecer conclusivo emitido
pelo Serviço de Sanidade Vegetal da Superintendência Federal de
Agricultura da unidade da federação a que pertença a área a ser
declarada sob quarentena.

§ 4º Até que se adotem as medidas para delimitação da área
estabelecidas no § 5º, a área sob quarentena de que trata o § 2º
abrangerá a área total da unidade da federação onde foi constatada a
praga.

§ 5º A delimitação da área prevista no § 2º será realizada
com base nos seguintes critérios:

I - levantamentos de delimitação e de monitoramento;
II - densidade populacional e distribuição espacial dos fo-

cos;
III - identificação de área em perigo;
IV - fronteira com países de ocorrência da praga e demais

vias de ingresso;
V - divisa com demais estados da federação com ocorrência

da praga;
VI - avaliação das vias de ingresso;
VII - movimento de pessoas, produtos, equipamentos e

meios de transporte provenientes de áreas de ocorrência da praga;
VIII - ocorrência de hospedeiros e o potencial de disse-

minação da praga;
IX - existência de barreiras naturais; e
X - estrutura e funcionamento do serviço oficial de defesa

sanitária vegetal da unidade da federação cujas áreas são objeto de
avaliação, especialmente no que concerne:

a) aos postos de vigilância agropecuária;
b) à capilaridade das ações de vigilância;
c) à capacidade técnica instalada;
d) à infraestrutura disponível;
e) aos recursos financeiros; e
f) às normas pertinentes.
§ 6º O MAPA, constatada a ocorrência da praga, poderá,

mediante a publicação de Resolução do Diretor do Departamento de
Sanidade Vegetal, proibir, restringir ou estabelecer condições para o
trânsito de artigos regulamentados.
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Subseção III
Medidas a Serem Adotadas
Art. 11. O MAPA, fundamentado em critérios científicos e

nas diretrizes internacionais de controle de moscas das frutas, em
articulação com os órgãos estaduais de defesa agropecuária, com
responsabilidades compartilhadas entre os setores público (federal,
estadual e municipal) e privado, diante do risco de dispersão da
praga, adotará:

I - medidas gerais:
a) fortalecimento do serviço oficial de defesa agropecuária;
b) levantamentos de detecção, delimitação e monitoramento;
c) edição de atos normativos para delimitação da área e de

controle do trânsito de frutos hospedeiros;
d) adequação das ações de fiscalização de trânsito intra e

interestadual em portos, aeroportos e postos de divisa com outros
estados visando o controle da movimentação de frutos hospedeiros da
Bactrocera carambolae;

e) implementação de plano de contingência;
f) capacitação continuada no reconhecimento da praga;
g) capacitação continuada sobre implantação de planos emer-

genciais de erradicação;
h) intensificação de ações de educação sanitária;
i) constituição de núcleos de educação sanitária; e
j) constituição de equipe de emergência fitossanitária;
II - medidas nas áreas sob quarentena:
a) delimitação da área;
b) implementação de ações emergenciais e corretivas cons-

tantes no Anexo III, decorridas no máximo quarenta e oito horas da
confirmação da ocorrência;

c) estabelecimento de zona tampão;
d) elaboração de plano de trabalho considerando as carac-

terísticas peculiares e específicas da área, contemplando ações de
controle constantes nos Anexos III, IV e V, e de educação sani-
tária;

e) implementação das ações de controle contidas no plano de
trabalho, levando em conta o status da praga objetivo definido;

f) fortalecimento das ações de educação sanitária;
g) divulgação de informações junto às autoridades de re-

cintos alfandegários, aeroportos, portos, postos de fronteira e de di-
visas sobre a natureza da praga e sua forma de disseminação visando
estabelecer ações conjuntas;

III - medidas nas áreas sem detecção nas unidades da fe-
deração com ocorrência:

a) intensificação dos levantamentos de detecção conforme os
Anexos I e II; e

b) realização de avaliações contínuas para identificação das
vulnerabilidades quanto à entrada da praga com vistas à orientação
das ações de vigilância.

Subseção IV
Da Zona Tampão
Art. 12. Será estabelecida zona tampão conforme definido

nesta Instrução Normativa.
§ 1º A zona tampão será declarada por meio da publicação

de Resolução do Diretor do Departamento de Sanidade Vegetal, fun-
damentada em parecer circunstanciado da Coordenação Geral de Pro-
teção de Plantas.

§ 2º O parecer da Coordenação Geral de Proteção de Plantas
a que se refere o § 1º será baseado em parecer conclusivo emitido
pelo Serviço de Sanidade Vegetal da Superintendência Federal de
Agricultura da unidade da federação a que pertença a área a ser
declarada como zona tampão.

§ 3º A delimitação da área que constitui a zona tampão será
realizada com base nos seguintes critérios:

I - levantamento de detecção;
II - ocorrência de hospedeiros e potencial de disseminação da

praga;
III - existência de barreiras naturais;
IV - estrutura e funcionamento do serviço oficial de defesa

sanitária vegetal na área considerada, especialmente no que con-
cerne:

a) postos de fiscalização agropecuária localizados nas divisas
com as áreas sob quarentena;

b) capilaridade das ações de vigilância;
c) capacidade técnica instalada;
d) infraestrutura disponível; e
e) recursos financeiros.
§ 4º A constatação da ocorrência da praga submeterá a área

às medidas fitossanitárias estabelecidas no art. 11.
Subseção V
Das Áreas Erradicadas
Art. 13. O reconhecimento do status de área erradicada dar-

se-á quando os registros do levantamento de monitoramento indi-
carem a ausência de detecção da praga por um período de três ciclos
de vida, observado ainda o disposto no art. 14.

§ 1º O período referido no caput se inicia a partir do registro
da última detecção da praga.

§ 2º O reconhecimento do status deverá ser confirmado pela
realização do procedimento de amostragem de frutos nos últimos
sessenta dias que antecedem o final do período estipulado no caput.

Art. 14. O reconhecimento previsto no art. 13 fica con-
dicionado a parecer fundamentado nos critérios estabelecidos no § 1º
do art. 6º desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. A elaboração do parecer previsto no caput
ficará a cargo de grupo técnico designado por ato do Diretor do
Departamento de Sanidade Vegetal, composto por Auditores Fiscais
Federais Agropecuários dos Serviços de Sanidade Vegetal de pelo
menos três unidades da federação, sob a coordenação do responsável
pelo Programa de Prevenção, Contenção, Supressão e Erradicação da
praga Bactrocera carambolae.

Art. 15. A área erradicada será declarada mediante a publi-
cação de Resolução do Diretor do Departamento de Sanidade Vegetal.

Art. 16. As medidas a serem adotadas nas áreas erradicadas
serão, além daquelas previstas no inciso I do art. 8º, as seguintes:

a) elaboração de plano de trabalho considerando as carac-
terísticas peculiares e específicas da área erradicada;

b) manutenção do sistema de vigilância, constituído de le-
vantamento de detecção e dos controles estabelecidos, de acordo com
os Anexos I, II e VI desta Instrução Normativa;

c) realização de avaliações de risco contínuas para iden-
tificação das vulnerabilidades quanto à entrada da praga com vistas à
orientação das ações de vigilância;

d) manutenção das estruturas de fiscalização e controle do
trânsito de frutos hospedeiros da Bactrocera carambolae obedecendo
o disposto nesta Instrução Normativa; e

e) continuidade e intensificação das atividades de educação
sanitária.

Subseção VI
Das Áreas Protegidas
Art. 17. Serão estabelecidas áreas protegidas conforme de-

finido nesta Instrução Normativa.
§ 1º A caracterização e a delimitação de área protegida serão

utilizadas exclusivamente para áreas cujas regiões vizinhas repre-
sentem contínua pressão da praga, resultando em avaliação de risco
excepcionalmente alto, na qual se considere inviável a suspensão das
medidas fitossanitárias mesmo diante de indicadores populacionais
similares ao de áreas erradicadas ou com ausência da praga.

§ 2º A caracterização e a delimitação das áreas a que se
refere o § 1º deste artigo deverão se embasar nos critérios esta-
belecidos no art. 6º desta Instrução Normativa.

§ 3º A área protegida será declarada mediante a publicação
de Resolução do Diretor do Departamento de Sanidade Vegetal, fun-
damentada em parecer circunstanciado da Coordenação Geral de Pro-
teção de Plantas, podendo se constituir de um estado, parte de um
estado, município ou parte de um município.

§ 4º O parecer da Coordenação-Geral de Proteção de Plantas
a que se refere o § 3º será baseado em parecer conclusivo emitido
pelo Serviço de Sanidade Vegetal da Superintendência Federal de
Agricultura, na unidade da federação a que pertença a área a ser
declarada como protegida.

Art. 18. Serão adotadas, nas áreas protegidas, a manutenção
do sistema de vigilância, constituído por levantamento de detecção e
controles estabelecidos nos Anexos I, II e VI, bem como por pro-
cedimentos definidos no Plano Trabalho, e, quando couber, pelas
medidas previstas para áreas com ocorrência de pragas estabelecidas
no art.11 desta Instrução Normativa.

Subseção VII
Do Estado de Emergência
Art. 19. O MAPA poderá declarar estado de emergência

fitossanitária quando for detectada a praga Bactrocera carambolae ou
o risco iminente de dispersão da praga para área sem ocorrência,
conforme disposto no Decreto nº 8.133, de 28 de outubro de 2013,
que regulamenta a Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013.

§ 1º O estado de emergência fitossanitária será declarado em
portaria específica do MAPA e abrangerá a área da unidade da fe-
deração onde foi constatada a praga até que se adote as medidas para
delimitação da área estabelecidas no art. 6º.

§ 2º A Portaria de declaração de estado de emergência fi-
tossanitária será fundamentada em parecer circunstanciado e con-
clusivo da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA.

CAPÍTULO III
DO CONTROLE DO TRÂNSITO DE FRUTOS HOSPE-

DEIROS
Seção I
Trânsito de Frutos Oriundos de Áreas sem Ocorrência da

Praga
Art. 20. O trânsito de frutos hospedeiros da Bactrocera ca-

rambolae, listados na Instrução Normativa MAPA nº 59, de 18 de
dezembro de 2013, obedecerá ao disposto nesta Instrução Norma-
tiva.

Art. 21. É livre o trânsito de frutos hospedeiros da Bac-
trocera carambolae produzidos nas unidades da federação sem ocor-
rência da praga.

Parágrafo único. Os frutos de que trata o caput, destinados a
outras unidades da federação sem ocorrência da praga e que transitem
em áreas sob quarentena, deverão:

I - estar acondicionados em embalagens que não permitam o
contato do produto com a praga;

II - ser transportados em veículos fechados ou, quando aber-
tos, protegidos com tela de malha de 2 mm; e

III - estar acompanhados de Permissão de Trânsito de Ve-
getais - PTV, conforme o disposto no art. 2º, da Instrução Normativa
MAPA nº 28, de 24 de agosto de 2016.

Art. 22. Será livre, desde que acompanhados de documento
de autorização de trânsito emitido pelo órgão estadual de defesa
sanitária vegetal, o trânsito de frutos hospedeiros da Bactrocera ca-
rambolae entre áreas sem detecção, dentro das unidades da federação
com ocorrência da praga, desde que não transitem por área sob
quarentena.

Parágrafo único. Quando os frutos transitarem por áreas sob
quarentena, deverão atender ao disposto no parágrafo único do art. 21.

Seção II
Trânsito de Frutos Oriundos de Zona Tampão, Áreas Erradicadas e

Áreas sem Detecção em Unidades da Federação com Ocorrência da Praga.
Art. 23. Os frutos hospedeiros da Bactrocera carambolae,

oriundos de zona tampão, áreas erradicadas e áreas sem detecção em
unidades da federação com a presença da praga, serão submetidos a:

I - certificação fitossanitária de origem, devendo estar acom-
panhados da Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV) quando des-
tinados a outra unidade da federação;

II - certificação fitossanitária de origem, acompanhada de
documento equivalente à PTV, quando se tratar de trânsito interno na
unidade da federação.

§ 1º Nos documentos tratados nos incisos I e II, deverá
constar a seguinte Declaração Adicional: "A partida está livre de
Bactrocera carambolae".

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo aos frutos hospedeiros
produzidos ou originários de atividades extrativistas de áreas erra-
dicadas.

Art. 24. O trânsito de frutos hospedeiros, oriundos de zona
tampão, áreas erradicadas e áreas sem detecção localizadas em uni-
dades da federação com ocorrência da praga será suspenso sempre
que presente pelo menos uma das seguintes situações:

I - inconformidades no monitoramento, estabelecido nos
Anexo I e II, que comprometam a segurança fitossanitária do pro-
grama;

II - inconformidades no controle do trânsito de frutos hos-
pedeiros que comprometam a segurança fitossanitária do programa;
e

III - inconformidades nos processos de certificação fitos-
sanitária.

§ 1º A suspensão a que se refere o caput será declarada por
meio de publicação de Resolução do Diretor do Departamento de
Sanidade Vegetal, fundamentada em parecer técnico circunstanciado
da Coordenação Geral de Proteção de Plantas.

§ 2º O parecer da Coordenação Geral de Proteção de Plantas
a que se refere o § 1º será baseado em parecer conclusivo emitido
pelo Serviço de Sanidade Vegetal da Superintendência Federal de
Agricultura da unidade da federação detentora das respectivas áreas.

Art. 25. O restabelecimento do trânsito de frutos hospe-
deiros, oriundos da zona tampão, áreas erradicadas e áreas sem de-
tecção localizadas em unidades da federação com ocorrência da pra-
ga, será declarado por meio de publicação de Resolução do Diretor do
Departamento de Sanidade Vegetal, fundamentada em parecer técnico
circunstanciado da Coordenação Geral de Proteção de Plantas.

Parágrafo único. O parecer da Coordenação-Geral de Pro-
teção de Plantas a que se refere o caput será fundamentado em
parecer conclusivo emitido pelo do Serviço Sanidade Vegetal da Su-
perintendência Federal de Agricultura, na unidade da federação de-
tentora das respectivas áreas.

Seção III
Trânsito em áreas sob quarentena e áreas protegidas
Art. 26. É proibida a saída de frutos hospedeiros da Bac-

trocera carambolae produzidos ou originários de atividades extra-
tivistas de áreas sob quarentena para qualquer local considerado sem
ocorrência.

§ 1º A proibição de que trata o caput estende-se ao trânsito
dentro da mesma unidade da federação, entre áreas sob quarentena,
quando for necessário transitar por áreas sem ocorrência da praga.

§ 2º A proibição de que trata o caput estende-se ao trânsito
entre áreas sob quarentena localizadas em diferentes unidades da
federação sob controle oficial.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo aos frutos hospedeiros
produzidos ou originários de atividades extrativistas de áreas pro-
tegidas.

CAPÍTULO IV
DO TRÂNSITO INTERNACIONAL
Art. 27. A importação de frutos hospedeiros da mosca-da-

carambola, quando procedentes de países não reconhecidos como
livres de Bactrocera carambolae, deve atender as exigências fitos-
sanitárias estabelecidas pela Organização Nacional de Proteção Fi-
tossanitária Brasileira.

CAPÍTULO V
DA PESQUISA CIENTÍFICA
Art. 28. A pesquisa científica relacionada à praga quaren-

tenária presente Bactrocera carambolae, disciplinada pela Instrução
Normativa MAPA nº 52, de 20 de novembro de 2007, fica con-
dicionada a autorização prévia da Secretaria de Defesa Agropecuária,
obedecido o disposto nesta Instrução Normativa.

Parágrafo único. A pesquisa a que se refere o caput atenderá
preferencialmente as diretrizes estabelecidas pelo comitê técnico cien-
tífico criado pela Instrução Normativa MAPA nº 24, de 8 de setembro
de 2015.

Art. 29. O pedido de autorização de pesquisa e de divulgação
dos resultados será apresentado ao Departamento de Sanidade Ve-
getal, com antecedência mínima de noventa dias do início das pes-
quisas, por meio do preenchimento do formulário constante do Anexo
VII.

Parágrafo único. O pedido a que se refere o caput deste
artigo deverá estar acompanhado do projeto de pesquisa e do termo
de responsabilidade da Instituição à qual pertence o pesquisador.

Art. 30. O Departamento de Sanidade Vegetal deverá, no prazo
de até setenta dias, submeter o pedido, acompanhado de parecer técnico
fundamentado, à apreciação do Secretário de Defesa Agropecuária.
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Parágrafo único. O Secretário de Defesa Agropecuária de-
verá, no prazo de vinte dias, decidir sobre o pleito.

Art. 31. A divulgação dos resultados da pesquisa, incluindo a
publicação em revistas, eventos ou artigos científicos, dependerá de
autorização prévia do Departamento de Sanidade Vegetal.

§ 1º Os resultados deverão ser protocolados no Departa-
mento de Sanidade Vegetal, que terá o prazo de até cento e oitenta
dias para decidir sobre o pleito.

§ 2º A critério do Departamento de Sanidade Vegetal, poderá
ser consultado o Comitê Técnico Científico criado pela Instrução
Normativa MAPA nº 24, de 2015.

CAPÍTULO VI
DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA
Art. 32. O MAPA organizará e coordenará núcleos de edu-

cação sanitária compostos por representantes de entidades públicas
(federais, estaduais e municipais) e da iniciativa privada, vinculadas
às atividades de produção agropecuária, com o objetivo de promover,

por via educativa, a conscientização da sociedade quanto à impor-
tância das ações de prevenção e controle com vistas a erradicação da
Bactrocera carambolae do território nacional.

Parágrafo único. Os núcleos de educação sanitária previstos
no caput serão instituídos nas unidades da federação com a presença
da praga e naquelas classificadas como de alto risco de dispersão, por
ato dos respectivos Superintendentes Federais de Agricultura.

Art. 33. Os núcleos de educação sanitária, sob coordenação
do Departamento de Sanidade Vegetal, elaborarão plano de trabalho,
obedecidas as diretrizes estabelecidas na Instrução Normativa MAPA
nº 28, de 2008.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34. O MAPA, em articulação com os órgãos estaduais

de defesa agropecuária, promoverá a apreensão e destruição dos fru-
tos hospedeiros da Bactrocera carambolae produzidos, comerciali-
zados ou transportados por qualquer meio e em qualquer quantidade
em desacordo com o estabelecido nesta Instrução Normativa.

Art. 35. O MAPA poderá promover parcerias com órgãos

estaduais de extensão rural e prefeituras de locais onde foram de-

tectados focos da praga com vistas a apoio técnico e operacional.

Art. 36. A inobservância dos dispositivos previstos nesta

Instrução Normativa sujeita os infratores às penalidades adminis-

trativas previstas na legislação, sem prejuízo das sanções penais es-

tabelecidas no art. 259 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de

1940.

Art. 37. Esta Instrução Normativa entra em vigor noventa

dias após a sua publicação.

BLAIRO MAGGI

ANEXO I

Procedimentos para levantamentos de detecção, monitoramento e delimitação da praga quarentenária presente Bactrocera carambolae, em território nacional.

Local de Instalação Armadilha
unidade quantidade

Jackson
quantidade
McPhail

frequência de inspeção

Unidade da Federação de Alto
Risco

pontos de entrada, local de risco incluindo as áreas de
fronteiras

und 100 0 14 dias

local de difícil acesso, região de acesso fluvial und variável com o nº de ponto de
instalação

0 uma inspeção 14 dias após a instalação, com
repetição trimestral

Unidade da Federação de Médio
Risco

pontos de entrada, local de risco incluindo as áreas de
fronteiras

und 40 0 14 dias

Unidade da Federação de Baixo
Risco

pontos de entrada, local de risco incluindo as áreas de
fronteiras

Und 20 0 14 dias

Plano Emergencial de Ação Corre-
tiva

área foco - área urbana, sítios rurais, áreas de produção -
UP

und/ ha área trabalhada 0,4 0,2 deverá obedecer ao plano de trabalho

área rural e sítios und/sítio 1 0 deverá obedecer ao plano de trabalho
área marginal und/ ha área trabalhada 0,4 0,2 deverá obedecer ao plano de trabalho

comunidades indígenas und/ ha área trabalhada 0,4 0,2 deverá obedecer ao plano de trabalho
estrada und/cada 5 km 1 0 14 dias

locais de novas prospecções und variável com o nº de ponto de
instalação

0 1 verificação 14 dias após a instalação, com
repetição trimestral

Plano de Erradicação área foco - área urbana, sítios rurais, áreas de produção und/ha área trabalhada 0,4 0,2 7 dias
área foco - comunidade indígena und/ ha área trabalhada 0,4 0,2 7 dias

área rural sítios und/sítio 1 0 7 dias
área marginal und/ ha área trabalhada 0,4 0,2 7 dias

área sem detecção localizada à uma distância até 30 km
do foco

und o número é variável com pontos
que representam risco

0 7 dias

área sem detecção localizada a uma distância superior a
30 km da área do foco

und o número é variável com pontos
que representam risco

0 14 dias

estrada und/cada 5 km 1 0 14 dias
locais de novas prospecções und o número de pontos instalados é

variável
variável com o nº de ponto de ins-

talação
inspeção 14 dias após a instalação, com re-

petição trimestral
Plano de Supressão da Mosca da
Carambola com vistas à erradica-

ção

área foco - área urbana, sítios rurais, áreas de produção und/ ha área trabalhada 0,2 0,1 14 dias

área foco - comunidade indígena 1/sítio 0,2 0,1 14 dias
área rural sítios und/ ha área trabalhada 1 0 14 dias
área marginal und/ ha área trabalhada 0,2 0,1 14 dias

área sem detecção localizada a uma distância superior a
30 km da área do foco

und o número é variável com pontos
que representam risco

0 14 dias

estrada und/cada 5 km 1 0 14 dias
locais de novas prospecções und variável com o nº de ponto de

instalação
variável com o nº de ponto de ins-

talação
uma inspeção 14 dias após a instalação, com

repetição trimestral
Zona Tampão área urbana und/100 ha 1 0 14 dias

Unidade de Produção-UP, inspeção realizada pelo Respon-
sável Técnico-RT

und/UP 1 1 14 dias

área rural und/100 ha 1 0 14 dias
Área sem ocorrência em UF com

ocorrência da praga
urbano und/100 ha 1 0 14 dias

Unidade de Produção-UP, inspeção realizada pelo Respon-
sável Técnico-RT

und/UP 1 1 14 dias

área rural - locais de risco e ao longo da rota de risco-
estradas, rios, pontos estratégicos, divisas intermunicipais

und variável conforme identificação
da necessidade

0 14 dias

Área Erradicada Área foco - área urbana, sítios rurais, áreas de produção und/ ha área trabalhada 0,4 0,2 14 dias, podendo ser menor intervalo de
acordo ao Plano de Trabalho

Unidade de Produção-UP, inspeção realizada pelo Respon-
sável Técnico-RT

und/UP 1 1 14 dias, podendo ser menor intervalo de
acordo ao Plano de Trabalho

Área foco - comunidade indígena und/ ha área trabalhada 0,4 0,2 14 dias, podendo ser menor intervalo de
acordo ao Plano de Trabalho

área rural - locais de risco e ao longo da rota de risco-
estradas, rios, pontos estratégicos, divisas intermunicipais

und variável conforme identificação
da necessidade

0 14 dias, podendo ser menor intervalo de e
acordo ao Plano de Trabalho

estrada und/cada 15 km 1 0 14 dias, podendo ser menor intervalo de
acordo ao Plano de Trabalho

Área Protegida com Registro de
Ocorrência

área correspondente a uma área erradicada podendo ser
urbana, sítios, rurais, áreas de produção

und/ ha área trabalhada 0,4 0,2 7 dias

área que corresponde à área erradicada em comunidade
indígena

und/ ha área trabalhada 0,4 0,2 7 dias

área rural - locais de risco e ao longo da rota de risco-
estradas, rios, pontos estratégicos, divisas intermunicipais.

und variável conforme identificação
da necessidade

0 14 dias

estradas a cada 15 km 1 0 14 dias
Área Protegida sem Registro de

Ocorrência
urbana, sítios rurais, áreas de produção und/100 ha 5 2 14 dias

Comunidades indígenas und/100 ha 5 2 14 dias
área rural - locais de risco e ao longo da rota de risco-

estradas, rios, pontos estratégicos, divisas intermunicipais)
und variável conforme identificação

da necessidade
0 14 dias
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ANEXO II

Procedimentos Técnicos Gerais a serem adotados nos Levantamentos de detecção, delimitação, e monitoramento, da praga quarentenária presente Bactrocera carambolae.

Sistema de detecção Serão utilizadas armadilhas do tipo Jackson, com atrativo sexual constituído de Metil Eugenol e Malathion e, armadilhas do tipo McPhail contendo atrativo do tipo alimentar à base
de proteínas para moscas das frutas.

Status da Armadilha Instalada - preferencialmente em hospedeiros primários e secundários da Bactrocera carambolae. Quando instalada na mesma área deve ficar em árvores diferentes. Deve ser
instalada entre as folhagens e sempre em partes sombreadas.
Desativada- pode ocorrer nas seguintes situações: quando for suplementar, por erradicação ou morte do hospedeiro, por dificuldade de acesso. A identificação da armadilha
desativada não poderá ser utilizada em outra armadilha.
Reposta- ocorre em casos de extravios ou quando danificadas. A identificação original e as coordenadas de localização geográfica deverão ser mantidas.

Código de Identificação das armadilhas Composto por letras e números, sendo que as duas primeiras letras significam as iniciais do nome do município, as duas letras seguintes, o local de instalação, seguido da letra de
identificação do tipo de armadilha- J para Jackson e M para McPhail, seguido de numeração sequencial. Ex: ALMDJ1.
Quando a armadilha for instalada na sede do município o local será identificado com a letra S- Ex: ALSJ10
No caso de armadilhas suplementares, a numeração deve obedecer a identificação da armadilha onde foi constatado o foco seguida das letras de A a J. Ex: ALMDJ1A,
ALMDJ1B

Substituição da armadilha Jackson Ocorre quando a armadilha estiver danificada, sem espaço para registro das datas de inspeção ou em más condições de conservação.
Substituição da armadilha McPhail Ocorre quando a armadilha estiver danificada, quando o lóbulo superior estiver opaco podendo favorecer o escape, ou em más condições de conservação.
Troca da base adesiva Deve ocorrer toda vez que a armadilha for inspecionada.
Reposição do atrativo Deve ocorrer toda vez que a armadilha for inspecionada.
Substituição da isca da armadilha Jackson Deve ocorrer quando o algodão não estiver absorvendo mais a solução ou ficar com aspecto amarronzado. No caso de sachê, a isca atrativa deverá ser substituída a cada inspeção

das armadilhas
Anotação na base adesiva (armadilha) Colocar a identificação da armadilha na base adesiva e a data de colocação ou substituição
Anotações em Planilha de Monitoramento Deverão constar os registros referentes aos resultados dos monitoramentos, estado vegetativo dos hospedeiros e mudanças de status das armadilhas, atualização de localização e

coordenadas geográficas.

ANEXO III

Ações a serem realizadas em Planos Emergenciais de Ações Corretivas com vistas à erradicação da praga quarentenária presente Bactrocera carambolae em território nacional (primeira detecção ou ressurgência).

Procedimento Área do foco Área do foco- comunidade indígena Área sem detecção localizada a uma
distância até 30 km do foco

Área sem detecção localizada a uma
distância superior a 30 km da área do

foco

Áreas a serem realizadas prospec-
ções

Levantamento/ Frequência de
inspeção

Levantamento de monitoramento com fre-
quência de inspeção deverá obedecer ao

plano de trabalho

Levantamento de monitoramento com fre-
quência de inspeção deverá obedecer ao plano

de trabalho

Levantamento de monitoramento com
frequência de inspeção semanal

Levantamento de detecção com fre-
quência de inspeção a cada 14 dias

Levantamento de detecção/delimita-
ção com 1 inspeção 14 dias após a
instalação, com repetição trimestral

Pulverização de isca tóxica
/intervalo de aplicação

Em um prazo de até 48 horas, pulverizar
todos os hospedeiros num raio 300 m em
torno do foco. Após delimitada a área de
trabalho a pulverização deverá obedecer

ao plano de trabalho

Em um prazo de até 48 horas, pulverizar to-
dos os hospedeiros num raio 300 m em torno
do foco. Após delimitada a área de trabalho a
pulverização deverá obedecer ao plano de tra-

balho

- - -

Técnica de Aniquilamento de
Machos- TAM

Intervalo de aplicação

Em um prazo de até 48 horas, lançar 200
blocos num raio 300 m em torno do foco.

Após delimitada a área de trabalho a
TAM deverá obedecer ao plano de traba-

lho

E um prazo de até 48 horas, lançar 200 blo-
cos num raio 300 m em torno do foco. Após
delimitada a área de trabalho a TAM deverá

obedecer ao plano de trabalho

- - -

Amostragem de frutos Deverá ser realizada nos sessenta dias que
antecedem período de três ciclos de vida

da praga sem detecção
Eliminação de Frutos Hospedei-

ros/
Frequência

Intensiva Intensiva Semanal - -

ANEXO IV

Ações a serem realizadas em Planos de Erradicação da praga quarentenária presente Bactrocera carambolae.

Procedimento Área do foco Área do foco- comunidade indígena Área sem detecção localizada a uma
distância até 30 km do foco

Área sem detecção localizada a uma
distância superior a 30 km da área do

foco

Áreas de novas prospecções

Levantamento/ Frequência de ins-
peção

Levantamento de monitoramento
com frequência de inspeção a cada 7

dias

Monitoramento com frequência de inspeção
a cada 7 dias

Levantamento de detecção com frequên-
cia de inspeção a cada 7 dias

Levantamento de detecção com frequên-
cia de inspeção a cada 14 dias

Levantamento de detecção, delimitação
com 1 inspeção 14 dias após a instala-

ção, com repetição trimestral
Pulverização de isca tóxica

, intervalo de aplicação
Deverá obedecer ao plano de traba-

lho
Deverá obedecer ao plano de trabalho - - -

Técnica de Aniquilamento de
Machos- TAM,

Intervalo de aplicação

A TAM deverá obedecer ao plano
de trabalho.

A TAM deverá obedecer ao plano de tra-
balho

- - -

Amostragem de frutos Deverá ser realizada nos sessenta
dias que antecedem período de três
ciclos de vida da praga sem detec-

ção
Eliminação de Frutos Hospedei-

ros/
Frequência

Intensiva Intensiva - - -

ANEXO V

Ações a serem realizada em Planos de Contenção e Planos de Supressão Populacional da praga quarentenária presente Bactrocera carambolae, com vistas à erradicação.

Procedimento Área do foco Área do foco- comunidade indígena Área sem detecção localizada a uma distância
superior a 30 km da área do foco

Áreas de novas prospecções

Levantamento/ Frequência de inspeção Levantamento de monitoramento com fre-
quência de inspeção a cada14 dias

Levantamento de monitoramento com frequência
de inspeção a cada14 dias

Levantamento de detecção com frequência de
inspeção a cada 14 dias

Levantamento de detecção/delimitação com fre-
quência de1 inspeção 14 dias após a instalação,

com repetição trimestral
Pulverização de isca tóxica

/intervalo de aplicação
A pulverização deverá obedecer ao plano de

trabalho
A pulverização deverá obedecer ao plano de tra-

balho
- -

Técnica de Aniquilamento de Machos-
TAM, intervalo de aplicação

Lançamento de blocos deverá obedecer ao
plano de trabalho

Lançamento de blocos deverá obedecer ao plano
de trabalho

- -

Eliminação de Frutos Hospedeiros,
Frequência

Intensiva Intensiva - -

ANEXO VI

Ações a serem realizadas em Áreas Erradicadas e Áreas Protegidas.

Procedimento Área Erradicada Área Protegida
Área pós-foco Com registro de ocorrência Comunidades Indígenas Sem registro de ocorrência

Levantamento/ Frequência de inspeção Levantamento de detecção com frequência
de inspeção a cada 14 dias podendo ser
menor o intervalo de acordo ao plano de

trabalho

Levantamento de detecção com inspeção a
cada 7 dias

Levantamento de detecção com inspeção a
cada 7 dias

Levantamento de detecção com inspeção a cada 14 dias

Pulverização de isca tóxica/intervalo de
aplicação

- Deverá obedecer ao plano de trabalho - -

Técnica de Aniquilamento de Machos-
TAM/ intervalo de aplicação

- Deverá obedecer ao plano de trabalho - Deverá obedecer ao plano de trabalho

Eliminação de Frutos Hospedeiros/
Frequência

- Coleta de frutos hospedeiros -intensiva - Coleta de frutos hospedeiros -intensiva
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ANEXO VII

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA

CIENTÍFICA E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS RELATIVOS À PRAGA QUARENTENÁRIA

PRESENTE BACTROCERA CARAMBOLAE.

I - Dados da Instituição Requerente

Nome da Instituição:
Natureza Jurídica (privada/pública): Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
Endereço:
Município: Unidade da Federação: CEP:
Telefone (s): Fax:
E-mail:
Nome do Representante Legal:
C a rg o / F u n ç ã o
Cadastro de Pessoa Física:
Documento de Identificação: Órgão Emissor: UF:
Endereço Comercial:
Cidade: Unidade da Federação: CEP:
Telefones (s): Fax:
E-mail:

II - Dados do Projeto de Pesquisa

Nome do Coordenador do Projeto de Pesquisa:
C a rg o / F u n ç ã o :
Instituto / Departamento: Cadastro de Pessoa Física (CPF):
Documento de Identificação: Órgão Emissor: UF:
Endereço Comercial:
Cidade: Unidade da Federação: CEP:
Telefones (s): Fax:
E-mail:
Identificação da Equipe Responsável (se aplicável):
Nível (is) do (a) (s) Aluno (a) (s) participantes da pesquisa:
( ) Estagio ( ) Iniciação Cientifica ( ) Aperfeiçoamento ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado
( ) Outros:
Título do Projeto:
Objetivos:
Resultados e produtos esperados (ex: publicações; base de dados; cartilhas, etc.):
Indicar a fonte de financiamento (anexar cópia dos documentos que formalizam o financiamento):
Se aplicável, informar demais instituições de pesquisa participantes do projeto (especificar condições de participação
e anexar cópia de documentos que formalizam tal participação):
Identificações das instituições/unidades onde serão realizadas cada etapa do projeto, com discriminação das respectivas
estruturas e responsabilidades:
O referido projeto está inserido em um projeto mais amplo? ( ) Não ( ) Sim, Qual o titulo do Projeto, quem é o seu
coordenador?

A instituição _________________________declara verdadeira todas as declarações prestadas
neste formulário.

Nestes termos solicita a referida autorização e, para tanto, anexa o termo de responsabilidade
para a autorização de realização de pesquisa cientifica e divulgação de resultados relativos à pesquisa da
praga quarentenária presente Bactrocera carambolae, Anexo VIII.

___________________________, _________de______________________de 20xx.
(Cidade) (data)
_______________________________
Nome e Assinatura do Representante
Legal da Instituição Requerente

________________________________
Nome e Assinatura do Coordenador do Projeto

ANEXO VIII

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DE PESQUISA CIENTÍFICA E DIVULGAÇAO DE RESULTADOS RELATIVOS À
COM A PRAGA QUARENTENARIA PRESENTE BACTROCERA CARAMBOLAE

A _____________________________________________ (nome da instituição de pesquisa),
CNPJ____________________________, em sede no logradouro___________________________, no
Estado de___________________, por meio de seu representante legalmente constituído, e o Sr.(a)
___________________________________________, coordenador(a) do projeto de pesquisa
_____________________________________________________ (nome do projeto), CPF
nº_______________________, RG______________________________, domiciliado no logradou-
ro_______________________________, considerando o disposto na Instrução Normativa MAPA n° 52,
de 20 de novembro de 2007, assume a responsabilidade de atender as determinações abaixo enumeradas,
visando à realização de pesquisa cientifica e consequente divulgação dos resultados conforme consta da
solicitação de autorização para realização de pesquisa científica e divulgação de resultados relativos a
praga Bactrocera carambolae

- Zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que serão obtidas e utilizadas no
desenvolvimento da presente pesquisa;

- Utilizar os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho apenas para
fins de pesquisa e para atingir seu (s) objetivo (s);

- Zelar pelos materiais e dados obtidos ao final da pesquisa os quais serão arquivados sob
responsabilidade do coordenador da pesquisa;

- Comunicar à Secretaria de Defesa Agropecuária da suspensão ou do encerramento da pes-
quisa, por meio de relatório apresentado anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa;

- Suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum risco ou dano, previsto ou não no
termo de consentimento livre e esclarecido, decorrente à mesma, a qualquer um dos sujeitos par-
ticipantes.

- Realizar com base na autorização ora solicitada, levantamentos fitossanitários, estudos ta-
xonômicos, biológicos e de controle apenas para a finalidade de PESQUISA CIENTIFICA, sem po-
tencial de causar impacto à fauna e flora local.

- Solicitar autorização da Secretaria de Defesa Agropecuária para publicação dos estudos, em
eventos ou por meio de artigos científicos, enviando os resultados para análise prévia ao Departamento
de Sanidade Vegetal.

Declaro ciência de que o descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Res-
ponsabilidade sujeita o infrator às sanções previstas na legislação vigente.

___________________________, _________de______________________de 20xx.
(Cidade) (data)

_______________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal da Insti-
tuição Requerente

________________________________
Nome e Assinatura do Coordenador do Projeto

ANEXO IX

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA:
I - Avaliação dos impactos da introdução da praga levando em consideração as interde-

pendências que geram impactos diretos e indiretos;
II - Identificação do problema e das metas pretendidas tais como: ações de contenção, supressão

ou erradicação da praga;
III - Identificação dos riscos e possíveis de introdução da praga na região;
IV - Análise das vias de ingresso da praga e das áreas necessárias de fiscalização do tran-

sito;
V - Definição das responsabilidades dos entes federais, estaduais e municipais;
VI - Definição da metodologia de vigilância de pragas;
VII - Definição da metodologia a ser implementada nas ações de prevenção da praga e ações a

serem realizadas em Planos Emergenciais de Ações Corretivas com vistas à erradicação da praga
quarentenária presente Bactrocera carambolae (mosca-da-carambola) (primeira detecção/ressurgência)
em território nacional;

VIII - Definição de um Plano de Ação de Educação Sanitária para a região; e
IX - Definição das ações necessárias para operacionalização das medidas tais como capacitação

de pessoal técnico, recursos humanos necessários, necessidade de produtos, recursos orçamentários.

PORTARIA No- 1.531, DE 17 DE JULHO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o
disposto na alínea 'b' do art. 4º da Lei nº 4.716, de 29 de junho de
1965, no inciso III do art. 36 e no inciso II do art. 48 do Decreto nº
8.236, de 05 de maio de 2014, e o que consta do Processo nº
21000.032231/2016-28, resolve:

Art. 1º Fica cancelada a autorização da Associação Brasileira
de Criadores de Cavalo Nordestino, situada em Recife-PE, inscrita no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 030,
para executar os trabalhos de registro genealógico do Cavalo Nor-
destino, em todo o Território Nacional, concedida pela Portaria nº 10,
de 2 de outubro de 1974.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 10, de 2 outubro de
1974.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BLAIRO MAGGI

SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA No- 1.656, DE 24 DE JULHO DE 2017

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 52 do Anexo I do Decreto nº 8.852,
de 20 de setembro de 2016, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 21000.031124/2017-63, resolve:

Art. 1º Fica delegada competência ao Diretor do Depar-
tamento da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira -
CEPLAC e, em seus impedimentos legais, ao respectivo substituto,
para no âmbito do Departamento, observadas a legislação aplicável e
as normas em vigor, praticar os seguintes atos:

I - realizar licitações nas modalidades de concorrência, to-
mada de preços, convite, leilão e pregão, relativas a aquisição de bens
e contratação de serviços;

II - celebrar contratos novos e prorrogar contratos em vi-
gor;

III - realizar despesas na forma dos incisos I e II do art. 24
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

IV - liberar a garantia prestada por licitante vencedor, de
acordo com o previsto no § 4º do art. 56 da lei nº 8.666, de 1993;

V - proceder à homologação dos processos licitatórios, ad-
judicando o respectivo objeto, ou promovendo o cancelamento, a
revogação ou a anulação do certame;

VI - proceder à homologação de leilão de bens permanen-
tes;

VII - aplicar aos fornecedores ou executantes adjudicatários
de obras ou serviços as penalidades previstas nos incisos I a III do art.
87 da Lei nº 8.666, de 1993, e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002;

VIII - ratificar, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666, de
1993, as dispensas e inexigibilidades de licitação fundamentadas nos
arts. 24 e 25 desta Lei; e

Parágrafo único. As competências de que trata este artigo
poderão ser subdelegadas no âmbito do Departamento.

Art. 2º A prática dos atos referenciados no inciso I e II do
art. 1º desta Portaria fica condicionada ao prévio cumprimento do
disposto no caput do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e no inciso III
do art. 8º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, na forma
prevista na Portaria MAPA nº 1.176, de 26 de maio de 2017, bem
assim quanto ao previsto na Portaria SE nº 1.212, de 9 de junho de
2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EUMAR ROBERTO NOVACKI

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

DE INSUMOS AGRÍCOLAS
COORDENAÇÃO-GERAL DE AGROTÓXICOS E AFINS

ATO No- 59, DE 25 DE JULHO DE 2017

1. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Ato n° 70, de 11 de setembro de
2013, foi aprovada a inclusão do produto técnico Chlorothalonil Téc-
nico RTM, registro nº 24616, no produto formulado Glider 720 SC,
registro nº 0615.

2. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Ato n° 70, de 11 de setembro de
2013, foi aprovada a inclusão do produto técnico Chlorothalonil Téc-
nico RTM, registro nº 24616, no produto formulado Vindra 425 SC,
registro nº 0116.

3. De acordo com o Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de
2002, autorizamos a empresa Arysta Lifescience do Brasil Indústria
Química e Agropecuária S.A. - CNPJ nº 62.182.092/0001-25 - São
Paulo/SP e filiais CNPJ n° 62.182.092/0012-88 -Salto de Pirapora/SP,
CNPJ n° 62.182.092/0002-06- Ibiporã/PR, a importar o produto Man-
fil 800 WP, registro nº 06313.

4. De acordo com o Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de
2002, autorizamos a empresa Prenstiss Química Ltda - CNPJ nº
00729.422.0001-00 - Campo Largo/PR, a importar o produto Manfil
800 WP, registro nº 06313.

5. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n° 4074,
de 04 de janeiro de 2002 e Ato n° 70, de 11 de setembro de 2013, foi
aprovada a inclusão do produto técnico Daconil Técnico 960 USA, re-
gistro nº 748591, no produto formulado Daconil BR, registro nº 918308.
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