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Nº 84, quarta-feira, 6 de maio de 2015
RESOLUÇÃO N o- 3, DE 27 DE ABRIL DE 2015
O COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL - CDR, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DO
ACRE - SR(14)AC, Autarquia Federal, criada pelo Decreto-Lei n°
1.110, de 09 de julho de 1970, alterado pela Lei n° 7.321, de 23 de
outubro de 1984, restabelecido pelo Decreto Legislativo n° 2, de 29
de março de 1989, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Inciso I, do Artigo 13°, do Regimento Interno da Autarquia, aprovado
pela Portaria MDA n° 20, de 8 de abril de 2009, publicada no Diário
Oficial da União n° 68, de 9 de abril de 2009, tendo em vista a
decisão adotada na sua Reunião realizada em 10 de abril de 2015;
resolve:
Art. I - Aprovar a proposta de doação de bens móveis (06
veículos) à Prefeitura Municipal de Sena Madureira, no Estado do
Acre, que totaliza a importância de R$ 45.258,32 (quarenta e cinco
mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos),
pertencentes a esta Autarquia e alocados no acervo patrimonial do
INCRA - SR.14/AC e considerados de recuperação antieconômica, de
acordo com o contido no Processo Administrativo n°
54260.000709/2011-34 e discriminados no Termo de Cessão/Doação
às fls. 123/125.
Art. II - Autorizar o Senhor Superintendente Regional do
INCRA no Estado do Acre, para no uso das atribuições que lhe
confere o Inciso VI, artigo 132, do Regimento Interno do INCRA,
assinar o respectivo Termo de Cessão/Doação.
MARIA CRISTINA BENVINDA FERNANDES
Superintendente Regional
Substituta
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Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome
GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA N o- 35, DE 5 DE MAIO DE 2015

A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, com base no § 1º do art. 13 do
Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010, e considerando os fundamentos constantes do PARECER nº. 00148/2015/CONJURMDS/CGU/AGU,
exarado
nos
autos
do
Processo
nº
71010.001699/2009-09, resolve:
Art. 1º Deferir o recurso interposto pelo Centro de Integração
Empresa Escola do Paraná, para reformar a decisão exarada pela
Secretária Nacional de Assistência Social, consubstanciada na Portaria nº 345, de 15/06/2012, e determinar a renovação da certificação
como entidade beneficente de assistência social da entidade requerente, de 26/03/2009 a 25/03/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TEREZA CAMPELLO
o-

PORTARIA N 36, DE 5 DE MAIO DE 2015
A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, com base no § 1º do art. 13 do
Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010, e considerando os fundamentos constantes do PARECER nº. 00146/2015/CONJURMDS/CGU/AGU,
exarado
nos
autos
do
Processo
nº
71010.003357/2009-15, resolve:
Art. 1º Deferir o recurso interposto pelo Centro de Integração
Empresa Escola de São Paulo, para reformar a decisão exarada pela
Secretária Nacional de Assistência Social, consubstanciada na Portaria nº 370, de 15/06/2012, e determinar a renovação da certificação
como entidade beneficente de assistência social da entidade requerente, de 01/01/2008 a 31/12/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TEREZA CAMPELLO
PORTARIA N o- 37, DE 5 DE MAIO DE 2015
A MINISTRA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, com base no § 1º do art. 13 do
Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010, e considerando os fundamentos constantes do PARECER nº. 00147/2015/CONJURMDS/CGU/AGU,
exarado
nos
autos
do
Processo
nº
71000.590457/2008-15, resolve:
Art. 1º Deferir o recurso interposto pelo Centro de Integração
Empresa Escola de Santa Catarina, para reformar a decisão exarada
pela Secretária Nacional de Assistência Social, consubstanciada na
Portaria nº 343, de 15/06/2012, e determinar a renovação da certificação como entidade beneficente de assistência social da entidade
requerente, de 16/12/2008 a 15/12/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TEREZA CAMPELLO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PORTARIA N o- 221, DE 5 DE MAIO DE 2015
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso
de suas atribuições, conferidas no § 3º do art. 4º da Lei n.º 5.966, de
11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3º da Lei n.º
9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do art. 18 da
Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n° 6.275,
de 28 de novembro de 2007, resolve:
Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002,
que outorga ao Inmetro competência para estabelecer diretrizes e
critérios para a atividade de avaliação da conformidade;
Considerando o Regulamento Técnico da Qualidade para
Mangueiras de PVC Plastificado para Instalações Domésticas de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP), aprovado pela Portaria Inmetro n.º 660,
de 17 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União DOU de 19 de dezembro de 2012, seção 1, páginas 100 a 101;
Considerando o estabelecido na norma ABNT NBR 8613 Mangueira de PVC Plastificado para Instalações Domésticas de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP);
Considerando a identificação da necessidade de adequação
dos ensaios de dureza das Mangueiras de PVC Plastificado para
Instalações Domésticas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) objeto
de certificação, resolve baixar as seguintes disposições:
Art. 1° Determinar que o Ensaio de Dureza da Mangueira de
PVC Plastificado para Instalações Domésticas de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP), cujos requisitos estão previstos no item 5.10 do RTQ
supracitado, passe a ser realizado conforme o estabelecido na norma
da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 8613 - Mangueira
de PVC Plastificado para Instalações Domésticas de Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP).
Art. 2º Determinar que o item 5.10 do referido RTQ passe a
vigorar com a seguinte redação:
"5.10 As mangueiras para GLP devem ser resistentes ao uso
continuado, devendo a dureza das camadas interna e externa da mangueira, medida no tempo de 15 segundos, ser de (70 ± 5) Shore A.
Após envelhecimento em butano líquido, é admissível um aumento de
10% em relação ao valor inicial."
Art. 3º Determinar que o subitem 5.10 da Tabela 1 do referido RTQ passe a vigorar com a seguinte redação:
5.10

Determinação de Dureza

ABNT NBR 8613

Art. 4º Cientificar que a Consulta Pública que colheu contribuições da sociedade em geral para a elaboração da adequação dos
Requisitos ora aprovados, foi divulgada pela Portaria Inmetro n.º 452,
de 03 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 06
de outubro de 2014, seção 01, página 81.
Art. 5° Cientificar que ficam mantidas as demais disposições
contidas na Portaria Inmetro nº n° 660/2012.
Art. 6° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
RETIFICAÇÃO
Na Circular SECEX nº 17, de 20 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 55, de 23 de março de 2015,
Seção 1, páginas 59 a 66, onde se lê: "Processo MDIC/SECEX
52272.000014/2015-11";
leia-se:
"Processo
MDIC/SECEX
52272.000127/2015-17".
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Ministério do Meio Ambiente
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
INSTRUÇÃO NORMATIVA N o- 7, DE 30 DE ABRIL DE 2015
Institui e normatiza as categorias de uso e
manejo da fauna silvestre em cativeiro, e
define, no âmbito do Ibama, os procedimentos autorizativos para as categorias estabelecidas.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA,
nomeado pelo Decreto de 16 de maio de 2012, publicado no Diário Oficial
da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso V do art. 22 do Anexo I do Decreto nº 6.099, de 26 de abril de 2007,
que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de 2007, e o inciso VI do art. 111 do Regimento
Interno do Ibama, aprovado pela Portaria GM/MMA nº 341, de 31 de agosto
de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 1º de setembro de 2011,
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Considerando o disposto na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, na Lei Complementar nº 140, de
8 de dezembro de 2011, no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008;
Considerando que o recadastramento e a necessidade de registro da
situação dos empreendimentos utilizadores de recursos faunísticos é medida
essencial para o cumprimento integral dos Acordos de Cooperação Técnicos
de repasse da gestão dos recursos faunísticos da esfera federal para a estadual;
Considerando os processos administrativos nº 02001.002807/9366, 02001.005418/2007-11, 02001.005592/2013-02 e 02001.003577/201401, RESOLVE:
CAPÍTULO I - DO OBJETO E ABRANGÊNCIA
Art. 1º Instituir e normatizar as categorias de uso e manejo da fauna
silvestre em cativeiro, visando atender às finalidades socioculturais, de pesquisa científica, de conservação, de exposição, de manutenção, de criação,
de reprodução, de comercialização, de abate e de beneficiamento de produtos e subprodutos, constantes do Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais - CTF.
Parágrafo único. Esta Instrução Normativa se aplica aos processos
inciados no Ibama anteriormente à edição da Lei Complementar nº 140, de 8
de dezembro de 2011, nos casos de delegação previstos no art. 5º, bem como
para as hipóteses de supletividade admitidas no art. 15, ambos da Lei Complementar em referência.
Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa, adotam-se as
seguintes definições:
I - animal de estimação ou companhia: animal proveniente de espécie da fauna silvestre nativa, nascido em criadouro comercial autorizado
para tal finalidade, mantido em cativeiro domiciliar, sem finalidade de abate,
de reprodução, uso científico, uso laboratorial, uso comercial ou de exposição;
II - espécie: conjunto de indivíduos semelhantes e com potencial
reprodutivo entre si, capazes de originar descendentes férteis, incluindo
aqueles que se reproduzem por meios assexuados;
III - espécime: indivíduo vivo ou morto, de uma espécie, em qualquer fase de seu desenvolvimento, unidade de uma espécie;
IV - fauna doméstica: conjunto de espécies da fauna cujas características biológicas, comportamentais e fenotípicas foram alteradas por
meio de processos tradicionais e sistematizados de manejo e melhoramento
zootécnico tornando-as em estreita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável, mas diferente da espécie silvestre que os originou;
V - fauna silvestre exótica: conjunto de espécies cuja distribuição
geográfica original não inclui o território brasileiro e suas águas jurisdicionais, ainda que introduzidas, pelo homem ou espontaneamente, em ambiente
natural, inclusive as espécies asselvajadas e excetuadas as migratórias;
VI - fauna silvestre nativa: todo animal pertencente a espécie nativa, migratória e qualquer outra não exótica, que tenha todo ou parte do seu
ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas
jurisdicionais brasileiras;
VII - parte ou produto da fauna silvestre: pedaço ou fração originário de um espécime da fauna silvestre que não tenha sido beneficiado a
ponto de alterar sua característica, forma ou propriedade primária, como por
exemplo: carcaça, carne, víscera, gordura, ovo, asa, pele, pelo, pena, pluma,
osso, chifre, corno, sangue, glândula, veneno, entre outros;
VIII - subproduto da fauna silvestre: pedaço ou fração originário de
um espécime da fauna silvestre beneficiado a ponto de alterar sua característica, forma ou propriedades primárias;
Art. 3º Ficam estabelecidas exclusivamente as seguintes categorias
uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro para fins desta Instrução Normativa:
I - centro de triagem de fauna silvestre: empreendimento de pessoa
jurídica de direito público ou privado, com finalidade de receber, identificar,
marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar fauna silvestres provenientes da ação da fiscalização, resgates ou entrega voluntária de particulares, sendo vedada a comercialização;
II - centro de reabilitação da fauna silvestre nativa: empreendimento de pessoa jurídica de direito público ou privado, com finalidade de
receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar espécimes da fauna silvestre nativa para fins de reintrodução no ambiente natural, sendo vedada a comercialização;
III - comerciante de animais vivos da fauna silvestre: estabelecimento comercial, de pessoa jurídica, com finalidade de alienar animais da
fauna silvestre vivos, sendo vedada a reprodução;
IV - comerciante de partes produtos e subprodutos da fauna silvestre: estabelecimento comercial varejista, de pessoa jurídica, com finalidade de alienar partes, produtos e subprodutos da fauna silvestre;
V - criadouro científico para fins de conservação: empreendimento
de pessoa jurídica, ou pessoa física, sem fins lucrativos, vinculado a plano de
ação ou de manejo reconhecido, coordenado ou autorizado pelo órgão ambiental competente, com finalidade de criar, recriar, reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre nativa em cativeiro para fins de realizar e subsidiar programas de conservação e educação ambiental, sendo vedada a comercialização e exposição;
VI - criadouro científico para fins de pesquisa: empreendimento de
pessoa jurídica, vinculada ou pertencente a instituição de ensino ou pesquisa,
com finalidade de criar, recriar, reproduzir e manter espécimes da fauna
silvestre em cativeiro para fins de realizar ou subsidiar pesquisas científicas,
ensino e extensão, sendo vedada a exposição e comercialização a qualquer
título;
VII - criadouro comercial: empreendimento de pessoa jurídica ou
produtor rural, com finalidade de criar, recriar, terminar, reproduzir e manter
espécimes da fauna silvestre em cativeiro para fins de alienação de espécimes, partes, produtos e subprodutos;
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