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- A revogação superveniente dos atos estatais impugnados
em sede de controle abstrato prejudica a ação direta de inconstitucionalidade, especialmente se a cessação ulterior de eficácia atinge ato (a Resolução/TST nº 724/2000, no caso) cuja existência
representa inquestionável suposto causal justificador da própria edição das demais espécies normativas. Precedentes.
- Na hipótese de superveniente revogação normativa, revela-se indiferente, para o fim de reconhecimento da prejudicialidade
da ação direta, a ocorrência de efeitos residuais concretos decorrentes do ato estatal revogado. Precedentes.
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Presidência da República
DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MENSAGEM
N o- 150, de 10 de abril de 2013. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 4841.

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 11 de abril de 2013
Entidade: AR CORREIOS, vinculada à SERASA CD e AC SERASA RFB
Processos nos: 00100.000029/2003-14 e 00100.000313/2003-91
Acolhe-se as Notas nos 165/2013-HCL/PFE/ITI e 160/2013DSB/PFE/ITI, que opinam pelo deferimento dos pedidos de descredenciamento da AR CORREIOS, vinculada à SERASA CD e AC
SERASA RFB, na localização citada abaixo.

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

AR
Endereço da Instalação Técnica
CORREIOS SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco A - Edifício
Sede ECT, Asa Norte, Brasília-DF

RESOLUÇÃO N o- 271, DE 9 DE ABRIL DE 2013
Aprova condição especial para o avião
EMB-550, aplicável à parada súbita de motor e APU.

RENATO DA SILVEIRA MARTINI

SECRETARIA DE PORTOS
PORTARIA N o- 52, DE 11 DE ABRIL DE 2013
Dispõe sobre o uso do Sistema de Informação Concentrador de Dados Portuários
do Projeto Porto Sem Papel para as autorizações de atracação, operação e desatracação de embarcações, no porto organizado de Manaus.

Secretaria Judiciária
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS
Secretária

.

Nº 70, sexta-feira, 12 de abril de 2013

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA
DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I da
Constituição da República c/c art. 6º, parágrafo único da Lei nº
11.518, de 5 de setembro de 2007, em conformidade aos Acordos de
Cooperação celebrados entre a Secretaria de Portos da Presidência da
República e a Secretaria da Receita Federal do Brasil; a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária; o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; o Departamento de Polícia Federal; e o
Comando da Marinha do Brasil; e tendo em vista a necessidade de
disciplinar o fornecimento das informações para as autorizações de
atracação, operação e desatracação de embarcações, pelos armadores
e seus representantes, resolve:
Art. 1º Estabelecer que as solicitações de autorização para a
atracação, operação e desatracação de embarcações no porto organizado de Manaus serão fornecidas, pelos armadores ou seus prepostos, ao Sistema de Informação Concentrador de Dados Portuários
do Projeto Porto Sem Papel, doravante denominado "SISTEMA".
Art. 2º As informações referidas no art. 1º serão disponibilizadas automaticamente pelo "SISTEMA" às autoridades portuária, aduaneira, marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima
e outras autoridades intervenientes no processo portuário que venham
a aderir o uso do "SISTEMA", por meio de Termo de Adesão.
Art. 3º As autoridades referidas no art. 2º deverão utilizar o
"SISTEMA" para a realização das ações de fornecimento das anuências para autorização de atracação, operação e desatracação de embarcações, devendo ser obedecido o prazo limite para a migração
definitiva dos procedimentos até 14 de maio de 2013, no porto organizado de Manaus.
Art. 4º Os procedimentos para o fornecimento das informações, anuências e contingências estarão disponibilizadas no endereço eletrônico: www.portosempapel.gov.br.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEÔNIDAS CRISTINO

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS
RETIFICAÇÃO
Na Resolução nº 2857-ANTAQ, de 4 de abril de 2013, publicada no DOU de 5 de abril de 2013, Seção 1, página 19, onde se
lê: "art. 2º Declarou a extinção, do Contrato nº 008/93,..." leia-se "art.
2º Declarar a extinção, do Contrato nº 008/93,...".

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
PORTARIA N o- 9, DE 11 DE ABRIL DE 2013
Institui o IV Prêmio Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro Filho
O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA
DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, interino, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1° Fica instituído o IV Prêmio Marechal-do-Ar Casimiro
Montenegro Filho, com a finalidade de estimular a produção de
estudos e pesquisas voltados para o desenvolvimento científico e
tecnológico estratégicos, bem como para o fortalecimento da Indústria
Nacional de Defesa e dos setores aeroespacial, cibernético e nuclear,
conforme regulamento publicado nos sítios eletrônicos da Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
(www.sae.gov.br) e da Escola Nacional de Administração Fazendária
(www.esaf.gov.br).
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO CORTES NERI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013041200002

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no exercício da competência que lhe foi
outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro
de 2005, tendo em vista o disposto no art. 8º, incisos X e XLVI, da
mencionada Lei, e considerando o que consta do processo nº
60800.097840/2011-54, deliberado e aprovado na Reunião Deliberativa da Diretoria realizada em 9 de abril de 2013, resolve:
Art. 1º Aprovar, nos termos do Anexo desta Resolução, a
condição especial CE/SC 25-003, intitulada "Condição Especial Aplicável à Parada Súbita de Motor e APU", para fins de modificação do
projeto de tipo do avião Embraer EMB-550.
Parágrafo único. A condição especial de que trata este artigo
encontra-se publicada no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS desta
Agência (endereço eletrônico www.anac.gov.br/transparencia/bps.asp)
e igualmente disponível em sua página "Legislação" (endereço eletrônico www.anac.gov.br/legislacao), na rede mundial de computadores.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Diretor-Presidente
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Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA N o- 10, DE 11 DE ABRIL DE 2013
O SECRETÁRIO SUBSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts.
10 e 42 do Anexo I do Decreto nº 7.127, de 4 de março de 2010,
tendo em vista o disposto no Decreto nº 5.741, de 30 de março de
2006, no Decreto nº 24.548, de 3 de julho de 1934, na Instrução
Normativa nº 56, de 4 de dezembro de 2007, na Portaria nº 193, de
19 de setembro de 1994, e o que consta do Processo nº
21000.002155/2013-83, resolve:
Art. 1º Definir o programa de gestão de risco diferenciado,
baseado em vigilância epidemiológica e adoção de vacinas, para os
estabelecimentos avícolas considerados de maior susceptibilidade à
introdução e disseminação de agentes patogênicos no plantel avícola
nacional e para estabelecimentos avícolas que exerçam atividades que
necessitam de maior rigor sanitário, sendo os seguintes:
I - estabelecimentos avícolas de corte e de postura comercial
não adequados aos procedimentos de registro, de acordo com legislação vigente;
II - estabelecimentos avícolas de postura comercial com galpões do tipo californiano, clássico ou modificado;
III - estabelecimentos avícolas de recria de aves de postura
não adequados aos procedimentos de registro, de acordo com a legislação vigente, que fazem alojamento das aves para sua própria
utilização, podendo a fase de produção ser realizada na mesma propriedade ou em outra, porém do mesmo proprietário e que as aves
não sofram trânsito interestadual;
IV - estabelecimentos avícolas de criação de outras aves, à
exceção de ratitas, não adequados aos procedimentos de registro, de
acordo com a legislação vigente, destinados à produção de carne e
ovos para consumo ou ovos férteis e aves vivas que possam ser
destinadas ao consumo humano;
V - estabelecimentos avícolas que enviam aves para locais
com aglomerações de aves, como feiras, exposições, leilões, entre
outros; e
VI - estabelecimentos avícolas que enviam aves e ovos férteis para estabelecimentos de venda de aves vivas.
Art. 2º Os estabelecimentos avícolas descritos nos incisos I,
II, III e IV do art. 1º desta Instrução Normativa devem ser submetidos
à vigilância epidemiológica dos seus plantéis avícolas para Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium, com colheitas de amostras para a realização de testes laboratoriais.
Art. 3º Os estabelecimentos avícolas de postura comercial
descritos nos incisos I, II e III do art. 1º desta Instrução Normativa
devem manter alojadas somente aves vacinadas, com vacinas vivas,
para Salmonella Enteritidis.
§ 1º Incluem-se na exigência do caput deste artigo os estabelecimentos avícolas que alojam codornas ou outras espécies de
aves que produzem ovos para consumo humano.
§ 2º A vacinação deve ser aplicada no incubatório ou na fase
de recria das aves (antes do início da produção), e o esquema de
vacinação deve seguir a recomendação do fabricante da vacina.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

