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SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA
OPERACIONAL
GERÊNCIA GERAL DE AVIAÇÃO GERAL
PORTARIAS DE 12 DE AGOSTO DE 2013
O GERENTE GERAL DE AVIAÇÃO GERAL, no uso
das atribuições outorgadas pelo inciso X do artigo 8º da Lei 11.182,
de 27 de setembro de 2005; tendo em vista o que consta do inciso IX
do artigo 48 do Regimento Interno da Agência Nacional de Aviação
Civil, aprovado pela Resolução n° 110, de 15 de setembro de 2009,
com as alterações posteriores; e considerando o disposto na Portaria
2.449/SSO, de 16 de dezembro de 2011, publicada no Boletim de
Pessoal e Serviço de 16 de dezembro de 2011, resolve:
Nº 2.049 - Autorizar a Base Operacional, por 90 (noventa) dias, da
HELIPILOT ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL, no Helipont Privativo
da Mormai, Garopaba - SC Processo nº 00065.081113/2013-76; e
Nº 2.050 - Autorizar o funcionamento e homologar o curso de Piloto
Privado Avião, parte teórica, pelo período de 5 anos, da Fly Eagle
Escola de Aviação Civil, Maringá - PR; Processo nº
00065.055022/2013-85.
O inteiro teor das Portarias acima encontra-se disponível no
sítio da ANAC na rede mundial de computadores - endereço
http://www.anac.gov.br
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Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
.

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
PORTARIA N o- 109, DE 12 DE AGOSTO DE 2013
O SECRETÁRIO 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 na Instrução Normativa nº 1, de 16 de janeiro de 2007, e
o que consta do Processo nº 21000.005756/2013-48, resolve:
Art. 1º Credenciar laboratório da empresa Paulo & Markus
Ltda - EPP, CNPJ nº 37.049.475/0001-82, situado na Av. Floriano
Peixoto, nº 574, Centro, CEP 76.550-000, Porangatu/GO, para realizar análises na Área de Diagnóstico Animal em amostras oriundas
do controle oficial e programas específicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Art. 2º Estabelecer que o escopo do credenciamento ficará
disponível no sítio eletrônico do MAPA, com atualizações periódicas
a cada avaliação ou solicitação de ampliação de escopo, mantendo
disponíveis os arquivos anteriores.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 132, de 12/07/2011,
publicada no Diário Oficial da União (D.O.U) nº 133, de 13/07/2011,
Seção 1, pág.: 3.

PAULO CESAR REQUENA DA SILVA

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO
ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO
DE MERCADO
PORTARIA N o- 2.045, DE 12 DE AGOSTO DE 2013
Autoriza o funcionamento jurídico de sociedade empresária de táxi aéreo.
A SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO, designada pela
Portaria nº 1.819, de 20 de setembro de 2011, no uso da competência
outorgada pelo art. 39, inciso XXXVII, do Regimento Interno da
ANAC, com a redação dada pela Resolução nº 245, de 04 de setembro de 2012, considerando o disposto na Portaria n° 190/GC-5, de
20 de março de 2001 e tendo em vista o que consta no Processo n°
00058.026346/2012-14, resolve:
Art. 1º Autorizar o funcionamento jurídico da sociedade empresária BIMAVA TAXI AÉREO LTDA., CNPJ nº 17.040.617/000133, com sede social em Guarulhos (SP), como empresa exploradora
de serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade de
táxi aéreo, pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data da publicação desta Portaria.
Parágrafo único. A exploração dos serviços referidos no caput fica condicionada à outorga de autorização operacional pela Diretoria Colegiada da ANAC, após o atendimento dos requisitos técnico-operacionais.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIELLE PINHO SOARES ALCÂNTARA CREMA
PORTARIA N o- 2.046, DE 12 DE AGOSTO DE 2013
Autoriza o funcionamento jurídico de sociedade empresária de táxi aéreo e de serviço aéreo público especializado.
A SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO, designada pela
Portaria nº 1.819, de 20 de setembro de 2011, no uso da competência
outorgada pelo art. 39, inciso XXXVII, do Regimento Interno da
ANAC, com a redação dada pela Resolução nº 245, de 04 de setembro de 2012, considerando o disposto na Portaria n° 190/GC-5, de
20 de março de 2001 e tendo em vista o que consta no Processo n°
60800.004025/2010-79, resolve:
Art. 1º Autorizar o funcionamento jurídico da sociedade empresária HELIC AIR TÁXI AÉREO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA., CNPJ nº 12.412.275/0001-11, com sede
social em Belo Horizonte (MG), como empresa exploradora de serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade de táxi
aéreo e de serviço aéreo público especializado nas atividades aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade, aeroreportagem e combate a incêndios, pelo prazo de 12 (doze) meses
contados da data da publicação desta Portaria.
Parágrafo único. A exploração dos serviços referidos no caput fica condicionada à outorga de autorização operacional pela Diretoria Colegiada da ANAC, após o atendimento dos requisitos técnico-operacionais.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 155, terça-feira, 13 de agosto de 2013

ÊNIO ANTONIO MARQUES PEREIRA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DE INSUMOS AGRÍCOLAS
COORDENAÇÃO-GERAL DE AGROTÓXICOS
E AFINS
ATO N o- 62, DE 12 DE AGOSTO DE 2013
Em decorrência do deferimento de liminar constante no
Mandado de Segurança Individual nº 41248 - 09.2013.4.01.3400, que
expressa: "...defiro o pedido de liminar, a fim de determinar que as
autoridades coatoras se abstenham de efetivar o cancelamento do
Informe de Avaliação Toxicológica (IAT) do produto BATTUS, com
base na extensão da redação estabelecida pelo § 5º do art. 3º da Lei
7.802/89, até ordem em sentido contrário deste juízo.", fica estabelecido o registro do produto BATTUS.
GIRABIS EVANGELISTA RAMOS
Diretor

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISMO
SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO
DE CULTIVARES
DECISÃO N o- 54, DE 12 DE AGOSTO DE 2013.
O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, em cumprimento ao disposto no art. 24, da Lei nº 9456, de 25 de abril de
1997, DEFERE o pedido de alteração de titularidade das cultivares de
soja (Glycine max (L.) Merr.) relacionadas, cuja propriedade pertencia à empresa SOY TECH SEEDS PESQUISA EM SOJA LTDA.,
do Brasil, e, presentemente, está sendo requerida a transferência de
titularidade para a empresa BAYER S/A, do Brasil.
Denominação da cultivar
ST 660
ST 720RR
ST 750
ST 815RR
ST 830
ST 850 RR
ST 870

o

N - do Processo
21806.000158/2011
21806.000247/2011
21806.000083/2010
21806.000159/2011
21806.000086/2010
21806.000087/2010
21806.000088/2010

o

N - Certificado de Proteção
20130142
20130100 (Provisório)
20120006
20130043 (Provisório)
20130143
20130144
20120158

Fica aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para recurso, contados da publicação desta.
FABRICIO SANTANA SANTOS
Coordenador

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
PORTARIA N o- 135, DE 5 DE AGOSTO DE 2013
O Superintendente da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Espírito Santo, no uso das atribuições contidas no Art. 44, item XXII do Regimento Interno das
Superintendências Federais de Agricultura, aprovado pela Portaria
Ministerial nº 428, de 09/06/2010, publicada no DOU de 14/06/2010,
e no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 909,
publicada no DOU de 26 de setembro de 2008, Instrução Normativa
22, de 20 de junho de 2013 e informações constantes no Processo
SFA-ES nº 21018.004078/2013-15, resolve:
Habilitar sob o número 039/ES Médico Veterinário Ângelo
Lozer Junior, inscrito no CRMV-ES nº 1054, para emissão de Guias
de Trânsito Animal, GTA's para aves, nos municípios de Linhares,
Marechal Floriano e Domingos Martins no Estado do Espírito Santo.

DANIELLE PINHO SOARES ALCÂNTARA CREMA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013081300008

JOSÉ ARNALDO DE ALENCAR

Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 772,
DE 12 DE AGOSTO DE 2013
Estabelece os termos e condições para o
cômputo dos dispêndios e para a respectiva
prestação de informações sobre os investimentos de que tratam os §§ 4º, 5º e 6º, do
art. 7º, e o art. 8º do Decreto nº 7.819, de 3
de outubro de 2012, em cumprimento ao
disposto no inciso V do art. 8º e no art. 19
do mesmo Decreto, que regulamenta o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica
e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores - INOVAR-AUTO.

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO e DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 7º, no
inciso V do art. 8º e no art. 19, todos do Decreto nº 7.819, de 3 de
outubro de 2012, resolvem:
Art. 1º Estabelecer os requisitos a serem observados pelas
empresas que realizem investimentos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, engenharia, tecnologia industrial básica e
capacitação de fornecedores de bens no País, de que tratam os incisos
II e III do caput do art. 7º do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de
2012, para o cômputo dos respectivos dispêndios e para a prestação
de informações, conforme previsto nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 7º, no
inciso V do art. 8º e no art. 19, todos do mesmo Decreto, que
regulamenta o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO.
§ 1º Considera-se para fins desta Portaria como atividades de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D) de produto e processo
no País:
I - pesquisa básica dirigida - atividades executadas com o
objetivo de adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos
fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou
sistemas inovadores;
II - pesquisa aplicada - atividades executadas com o objetivo
de adquirir novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou
aprimoramento de produtos, processos e sistemas;
III - desenvolvimento experimental - atividades sistemáticas
delineadas a partir de conhecimentos pré-existentes, visando à comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de
novos produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente
aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos; e
IV - serviços de apoio técnico - serviços indispensáveis à
implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos
destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos
recursos humanos a eles dedicados, diretamente vinculados às atividades relacionadas nos incisos I a III.
§ 2º Poderão ser considerados como desenvolvimento experimental atividades sistemáticas delineadas a partir de conhecimentos pré-existentes, de engenharia avançada e experimental, realizados em áreas específicas, com controle de custos, visando à comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de
novos produtos, processos, sistemas e serviços, sujeitos a risco tecnológico, ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos
ou estabelecidos.
§ 3º Poderão ser considerados os dispêndios realizados pelas
empresas habilitadas ao INOVAR-AUTO com o desenvolvimento de
novos dispositivos de segurança veicular ativa e passiva, desde que:
I - atendam às atividades especificadas no § 1º deste artigo;
II - sejam incorporados aos produtos relacionados no Anexo
I ao Decreto nº 7.819, de 2012, até 30 de julho de 2017; e
III - constituam-se em avanços funcionais e tecnológicos em
relação aos previstos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
§ 4º O desenvolvimento de dispositivos de segurança veicular ativa e passiva que não se enquadrem no § 3º poderão ser
considerados como desenvolvimento de engenharia.
§ 5º Considera-se para fins desta Portaria como atividades de
engenharia, tecnologia industrial básica e capacitação de fornecedores
de produto e processo no País:
I - desenvolvimento de engenharia - concepção de novo
produto ou processo de fabricação, e a agregação de novas funcionalidades ou características a produto ou processo que implique
melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado;
II - tecnologia industrial básica - aferição e a calibração de
máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de
medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação técnica
gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido;
III - treinamento do pessoal dedicado à pesquisa, desenvolvimento do produto e do processo, inovação e implementação;
IV - desenvolvimento de produtos, inclusive veículos, sistemas e seus componentes, autopeças, máquinas e equipamentos;

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

