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com capacidade de elevação independente frontal/traseiro e sistema de transporte
realizado por meio de rodas e pneus, ajustável na altura máxima de transporte de até
3.284mm e altura máxima de operação de até 4.409mm.
Ex 073 - Máquinas verticais de vulcanização por injeção de peças com ou sem
insertos de materiais variados e processo de carregamento e extração automática,
unidade de fechamento vertical com força igual ou superior a 2.500kN, formato do
molde igual ou superior a 500 x 500mm, capacidade máxima de injeção igual ou
superior a 1000cm3, pressão máxima de injeção igual ou superior a 1.750bar,
controladas por 3 cilindros hidráulicos, com capacidade para injetar compostos
diversos, com movimentos hidráulicos e elétricos controlados automaticamente,
painel de controle HIM sensível ao toque e com sequência de ciclos programáveis.
Ex 098 - Máquinas de dosagem e prensagem de elementos de retardos para produção de
detonadores não elétricos, com capacidade de 360peças/h dependendo da quantidade de
dosagens, constituídas por 1 estação de carregamento e descarregamento das cápsulas,
dotadas de 4 estações responsáveis por dosar, prensar, limpar e verificar a posição dos
elementos de retardos, contempla uma Interface homem máquina suspensa em uma
haste giratória no equipamento, possui
sistema de coleta de pó por vácuo e sistema de separação por água, contempla
sistema de ajuste de força à compressão por meio de transdutores de pressão, dotada
com controlador lógico programável.
Ex 099 - Máquinas automáticas rotativas de dosagem e prensagem de elementos de
retardos para produção de detonadores não elétricos, com capacidade de 9.000 ou
4.500peças/h dependendo da quantidade de dosagens, constituída por uma mesa
giratória acionada por um motor principal com controle angular de posição, composta
por 24 estações responsáveis por dosar, prensar, limpar e verificar a posição dos
elementos de retardos, possui sistema automático de rejeito de peças
defeituosas, equipamento com grau de proteção IP65 no equipamento e painel
elétrico externo IP54, contempla uma Interface homem máquina suspensa em uma
haste giratória no equipamento, possui sistema de coleta de pó por vácuo e sistema
de separação por água, contempla sistema de ajuste de força à compressão através de
transdutores de pressão, dotada com controlador lógico programável.

Art. 10. Fica revogado, a partir de 1 de junho de 2018, o Ex-tarifário abaixo relacionado,
constante da Resolução nº 134, de 22 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior:
.

8412.29.00

Ex 008 - Motores hidráulicos de movimento orbital com válvulas de carretel, pressão
de trabalho continua máxima entre 50 e 210bar, pressão de trabalho intermitente
máxima entre 53 e 255bar, torque contínuo máximo entre 6 e 1.050Nm, torque
intermitente máximo entre 12 e 1.200Nm e velocidade máxima entre 74 e
2.600rpm.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 18, DE 23 DE ABRIL DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo
em vista o disposto no Decreto nº 8.852, de 20 de setembro de 2016,
no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934, no Decreto nº 75.061,
de 9 de dezembro de 1994, no Decreto nº 5.741, de 30 de março de
2006, no Decreto nº 5.759, de 17 de abril de 2006, na Instrução
Normativa MAPA nº 52, de 20 de novembro de 2007, e o que consta
do Processo nº 21000.008623/2018-25, resolve:
Art. 1º A Instrução Normativa nº 4, de 10 de janeiro de
2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"2.13 MILHO:
Requisitos Fitossanitários:
CF - Certificado Fitossanitário contendo as seguintes
Declarações Adicionais:
DA1 - Prostephanus truncatus;
E
DA7 - Striga spp.;
DA15- Erwinia stewartii e Clavibacter; michiganensis ssp.
nebraskensis (resultados anexos);
DA5 ou DA7 - Mycosphaerella zeae-maydis;
E
DA5 ou DA7 ou DA15 - Ditylenchus dipsaci, Erwinia
stewartii e Clavibacter michiganensis ssp. nebraskensis." (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
BLAIRO MAGGI

SECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL
NO ESTADO DA BAHIA
PORTARIA Nº 1.354, DE 26 DE ABRIL DE 2018
O SUPERINTENDENTE FEDERAL SUBSTITUTO DE
AGRICULTURA NA BAHIA, usando das atribuições que lhe confere
o Artigo 44 do Regimento Interno das SUPERINTENDÊNCIAS
FEDERAIS DE AGRICULTURA, aprovado através da Portaria
Ministerial Nº 561, de 11 de ABRIL de 2018, publicada na Seção I

Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao
amparo da Resolução nº08/08 do Grupo Mercado Comum do Mercosul.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO - GECEX - DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR, tendo em vista as deliberações de suas 148ª e 149ª reuniões, realizadas, respectivamente,
em 4 de julho e 15 de agosto de 2017, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 2º, inciso
XIV, e 5º, § 4º, e inciso II do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003,
Considerando o disposto nas Diretrizes nºs 9 e 10, de 5 abril de 2018, da Comissão de
Comércio do Mercosul, e na Resolução nº 8, de 20 de julho de 2008, do Grupo Mercado Comum
do Mercosul, sobre ações pontuais no âmbito tarifário por razões de abastecimento, resolve, ad
referendum do Conselho de Ministros:
Art. 1º A alíquota ad valorem do Imposto de Importação da mercadoria classificada na
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fica alterada para zero por cento por um período de doze
meses conforme quota discriminada a seguir:
.

.

NCM
3003.90.89

Descrição
Outros
Ex 001 - Cloridrato de Duloxetina
Ex 002 - Clavulanato de Potássio

.

.

Quota
24 toneladas
24 toneladas

Art. 2º A alíquota correspondente ao código 3003.90.89 da Nomenclatura Comum do
Mercosul, constante do Anexo I da Resolução nº 125, de 2016, passa a ser assinalada com o sinal
gráfico "**", enquanto vigorar a referida redução tarifária.
Art. 3º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços - MDIC editará norma complementar, visando estabelecer os critérios de alocação das quotas
mencionadas.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS JORGE
Presidente do Comitê Executivo de Gestão

do DOU de 13 de abril de 2018 e Instrução Normativa nº 22 de 20 de
junho de 2013, resolve:
Art.1º - Habilitar o Médico Veterinário EDMUNDO
FERREIRA ESQUIVEL JÚNIOR, inscrito no CRMV-BA nº 1209,
para emitir Guia de Trânsito Animal -GTA no Estado da Bahia, em
conformidade com o processo nº 21012.001201/2018-01; Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
ALTAIR SANTANA DE OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL
NO ESTADO DE MINAS GERAIS
PORTARIA Nº 9, DE 2 DE MAIO DE 2018
O
SUPERINTENDENTE
FEDERAL
DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO
ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pelo inciso XXII do artigo 44 do Regimento
Interno das Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, aprovado pela Portaria Ministerial nº 428, de 09 de
junho de 2010, publicada no DOU de 14 de junho de 2010.
Considerando o disposto na Instrução Normativa SDA nº
66, de 27 de novembro de 2006, na Lei nº 7.802, de 11 de julho
de 1989 e no Decreto 4.074, de 04 de janeiro de 2002;
Considerando o constante dos autos do processo
21028.001123/2017-86; resolve:
Art. 1º Credenciar a empresa HELIX SEMENTES E
MUDAS LTDA, CNPJ: 04.365.017/0010-94, localizada à Rua
Arnaldo Luiz de Oliveira, nº 75, Setor D, Bairro Bela Vista,
município de Patos de Minas/MG para, na qualidade de empresa
prestadora de serviços de tratamentos fitossanitários com fins
quarentenários no trânsito internacional de vegetais e suas partes,
executar os seguintes Tratamentos: Fumigação em Silos
Herméticos - Silos Pulmão Fosfina (FSH) e Fumigação em
Câmaras de Lona Fosfina (FCL).
Art. 2º O Credenciamento de que trata esta Portaria terá
validade por 1 (um) ano, em conformidade ao que a respeito
estabelece o Artigo 1º, Parágrafo 4º, do Anexo I da Instrução
Normativa SDA nº 66/2006.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018050300015
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MÁRCIO LUIZ MURTA KANGUSSU

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL
NO ESTADO DO PARANÁ
PORTARIAS DE 23 DE ABRIL DE 2018
O SUPERINTENDENTE FEDERAL DA AGRICULTURA
NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições previstas no
Regimento Interno das SFAs, aprovado através da Portaria Ministerial
nº 561 de 11 de abril de 2018, publicada no DOU de 13 de abril de
2018, Portaria SE/MAPA nº 326 de 09 de março de 2018, publicada
no DOU nº 53 de 19 de março de 2018, e para fins de aplicação do
disposto no Decreto-Lei nº 818, de 05 de setembro de 1969 e
Instrução Normativa nº 22 de 20 de junho de 2013, resolve:
Nº 1.298-CANCELAR A HABILITAÇÃO da Médica Veterinária
MIRIÃ BARCZAK CAPELETTI, CRMV-PR nº9701, de acordo com
o item VII do Art. 9º da Instrução Normativa nº22 de 20/06/2013,
revogando a Portaria nº1174 de 07/01/2011 (processo
21034.005830/2018-43).
Nº 1.299-CANCELAR A HABILITAÇÃO da Médica Veterinária
MARLI SANCHES, CRMV-PR nº6344, de acordo com o item VII do
Art. 9º da Instrução Normativa nº22 de 20/06/2013, revogando a
Portaria nº1002 de 03/09/2008 (processo 21034.005831/2018-98).
Nº1300-CANCELAR A HABILITAÇÃO do Médico Veterinário
BRUNO JACOMINI CACHONE, CRMV-PR Nº 1.2898, de acordo
com o item VII do Art. 9º da Instrução Normativa nº22 de
20/06/2013, revogando a Portaria nº482 de 31/10/2016 (processo
21034.011887/2016-10).
Nº 1.301-HABILITAR o Médico Veterinário ANA FLÁVIA ROCHA
MENEGUETTI, CRMV nº14782, para fornecer Guia de Trânsito
Animal das espécies EQUINA, ASININA e MUAR no Estado do
Paraná (processo 21034.005709/2018-11).
Nº 1302-HABILITAR o Médico Veterinário DANIEL AUGUSTO
PERTILE, CRMV-PR Nº9056, para fornecer GUIA DE TRÂNSITO
ANIMAL das espécies BOVINA, BUBALINA, OVINA E CAPRINA
exclusivamente para a saída de eventos agropecuários no Estado do
Paraná, destinados aos municípios do Paraná (processo
21034.005713/2018-80).
Nº 1303- HABILITAR o Médico Veterinário KAMILA NATALE
PERINO, CRMV-PR Nº10346, para fornecer GUIA DE TRÂNSITO
ANIMAL das seguintes espécies (processo 21034.005716/2018-13):
1- EQUINA, ASININA e MUAR no Estado do Paraná;
2- BOVINA, BUBALINA, OVINA E CAPRINA exclusivamente
para a saída de eventos agropecuários no Estado do Paraná,
destinados aos municípios do Paraná.
CLEVERSON FREITAS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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