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Art. 11. A solicitação de GT/GTE para treinamento e/ou
competição, cujo local de destino for diferente do local de origem
(municípios distintos), deverá ser justificada e a fiscalização de produtos controlados fará constar no campo "Observação Pertinente" do
SGTE as condições de uso dos produtos controlados no que se refere
ao local e período do evento.
Parágrafo único. A GT/GTE para treinamento e/ou competição autoriza a pessoa física a circular com os produtos controlados especificados, para tal finalidade, no período e nos locais
indicados, estando assegurado o retorno ao local de origem.
Art. 12. Respeitado o prazo de validade do Certificado de
Registro (CR), o prazo de validade da GT/GTE para pessoa física
será:
I - para colecionador: o número de dias necessários à realização do evento;
II - para atirador desportivo:
a) no caso de treinamento e/ou competição local: doze meses;
b) no caso de treinamento e/ou competição regional: doze
meses, para o atirador desportivo federado ranqueado a nível regional;
c) no caso de treinamento e/ou competição de tiro para o
atirador desportivo confederado, ranqueado a nível nacional, o número de dias necessários à realização do treinamento e/ou competição, tendo como limite o prazo de doze meses.
III - caçador:
a) doze meses para treinamento local, devendo a fiscalização
de produtos controlados fazer constar no campo "Observação Pertinente" da GT/GTE o seguinte: "AUTORIZADO SOMENTE PARA
TREINAMENTO";
b) o número de dias necessários à realização da caça (manejo
autorizado), tendo como limite a validade do Certificado de Regularidade do IBAMA apresentado pelo caçador;
c) no caso de GT/GTE para abate do javali, deve constar
essa informação conforme previsto no art. 23 desta ITA.
IV-para outras pessoas físicas, registradas ou sem registro, e
que necessitem eventualmente transportar para expor, demonstrar, utilizar, realizar manutenção ou outra atividade que exija o deslocamento de PCE: o número de dias necessários à realização do evento.
§1º É requisito para a concessão da GT/GTE para atirador
desportivo e caçador a apresentação de declaração da entidade de
prática e/ou de administração de tiro desportivo ou caça sobre a
efetiva participação em treinamento e/ou competição.
§2º No caso de emissão de GT/GTE para treinamento e/ou
competição de nível nacional para atirador desportivo, a fiscalização
de produtos controlados deverá fazer constar no campo "Observação
Pertinente" do SGTE a seguinte informação: "AUTORIZADO TRÁFEGO PARA TREINAMENTO/COMPETIÇÃO NA(S) SEGUINTE(S)
UF
E
RESPECTIVO(S)
PERÍODO(S):
......................................................."
Art. 13. Para fins de expedição de GT/GTE, os produtos nela
listados devem estar apostilados ao CR do colecionador, atirador
desportivo ou caçador, ressalvado quando se tratar de importação
(deslocamento do local de entrada no país para o local de guarda).
Parágrafo único. No caso de atiradores desportivos e/ou caçadores será autorizada apenas uma arma para cada GTE, além de
outros produtos que nela possam constar.
Art. 14. A solicitação de GT/GTE para pessoa física não
registrada deve estar acompanhada da respectiva justificativa para fins
de autorização por parte da fiscalização de produtos controlados.
Art. 15. A arma que não estiver cadastrada no Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas - SIGMA, bem como o produto
objeto de solicitação de GT/GTE para pessoa física, devem ter a sua
origem comprovada.
Seção II
Pessoa Jurídica
Art. 16. Para pessoa jurídica será emitida uma GT para cada
nota fiscal que contenha PCE.
Parágrafo único. Quando o produto for explosivo, a GT deve
estar acompanhada do termo de transferência de posse.
Art. 17. Respeitada a validade do registro (Título de Registro
ou Certificado de Registro), o prazo de validade da GT para pessoa
jurídica é de 60 (sessenta) dias corridos.
§1º No caso de pessoa jurídica não registrada que necessite,
eventualmente, expor, demonstrar, utilizar, transportar ou realizar manutenção ou outra atividade que exija o deslocamento de PCE o prazo
é o mesmo do caput.
§2º A solicitação de GT para pessoa jurídica não registrada
no Exército deve estar acompanhada da respectiva justificativa.
Art. 18. As Unidades Móveis de Bombeamento (UMB) necessitam de uma GT para cada cliente.
§1º Os produtos relacionados na GT devem corresponder aos
listados na respectiva Nota de Remessa da empresa.
§2º Ao final do serviço, o responsável pela UMB deverá
fazer constar no verso da GT as sobras, não havendo necessidade de
expedir outra GT para o retorno desses produtos.
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CAPÍTULO IV
DA SOLICITAÇÃO, DA EXPEDIÇÃO E DA VALIDADE
DA GT PARA ABATE DE JAVALI
Art. 19. A atividade de abate de javali está regulada em
Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
§ 1º A IN de que trata o caput classifica o javali como
espécie exótica invasora nociva, assim como todas as suas linhagens
e cruzamentos com o porco doméstico.
§2º Essa IN autoriza o abate de javali nos estados em que
sua presença for efetivamente confirmada, inclusive com a utilização
de armas de fogo, entre outras formas de abate.
§3º A lista dos estados com a presença confirmada de javali
será publicada no sítio da DFPC.
§4º Para o exercício da atividade de abate de javali é necessário cadastro junto ao IBAMA, competindo à fiscalização de
produtos controlados a expedição de GT para a utilização de PCE
utilizado nesta atividade.
Art. 20. A GT para abate de javali poderá ser expedida para
atiradores e caçadores registrados no Exército que atendam as seguintes exigências:
I - Certificado de Registro válido;
II - os produtos objeto da autorização devem estar apostilados ao registro para uso nas atividades de caça ou tiro;
III - se for utilizada arma longa e raiada: o funcionamento
deve ser de repetição, calibre não inferior a 6mm (.240) e ter energia
mínima de 800 libras-pé (1.085 Joules) na saída do cano;
IV - se for utilizada arma longa de alma lisa: o funcionamento pode ser de repetição ou semi-automático e ter energia
mínima de 600 libras-pé (814 Joules) na saída do cano;
V - se for utilizada arma curta: apenas uma, com funcionamento de repetição, calibre não inferior a .357 e ter energia mínima
de 550 libras-pés (746 Joules) na saída do cano.
Art. 21. Para solicitação de GT para abate de javali é necessária a apresentação do Certificado de Regularidade no Cadastro
Técnico Federal, dentro do seu prazo de validade, na modalidade uso
de recursos naturais/manejo de fauna exótica invasora.
§1º O Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal é expedido pelo IBAMA, sendo de porte obrigatório juntamente
com a GT.
§2º A autenticidade do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal pode ser verificada por intermédio do número
de autenticação.
Art. 22. A GT/GTE para abate de javali será expedida para
o número de dias necessários à realização da caça (manejo autorizado), tendo como limite a validade do CR e do Certificado de
Regularidade do IBAMA apresentado pelo caçador e se limitará às
Unidades da Federação que possuam comprovada presença de javalis,
conforme informação disponibilizada pela DFPC.
Art. 23. Na GT/GTE para abate de javali, a fiscalização de
produtos controlados deverá fazer constar no campo "Observação
Pertinente" do SGTE a frase "ABATE DE CONTROLE DE FAUNA
EXÓTICA INVASORA (JAVALI) NA SEGUINTE UF:
.............................................".
CAPÍTULO V
DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Art. 24. As armas e munições objeto de coleção, tiro ou caça
não podem ser transportadas no mesmo compartimento para os locais
de destino, de modo a não permitir o seu uso imediato por caracterizar porte ilegal de arma.
Art. 25. Para efeito de pagamento de taxa ficam estabelecidos os valores previstos no item 6 (taxas diversas) do Anexo à Lei
nº 10.834, de 29 de dezembro de 2003, conforme especificado a
seguir:
I - GT para tráfego interno de produtos controlados: o valor
previsto no item 6.6 do anexo à Lei nº 10.834/03 (tabela de taxas e
multas);
II - GTE para tráfego especial de armas para turistas, colecionadores, atiradores e caçadores: o valor previsto no item 6.7 do
anexo à Lei nº 10.834/03 (tabela de taxas e multas).
§1º A GRU referente às taxas de que trata o caput terá
validade de doze meses a contar da data do pagamento.
§2º A fiscalização de produtos controlados deverá, antes de
expedir a GT/GTE, proceder a verificação da conformidade do número de autenticação da GRU informada pelo requerente, por meio
do SGTE, com o comprovante físico apresentado.
Art. 26 A autenticidade da GT/GTE será verificada no SGTE
por intermédio do número da GT/GTE e do selo de autenticidade.
§1º Os selos de autenticidade serão adquiridos pela DFPC e
distribuídos para a rede de fiscalização de produtos controlados por
intermédio dos Serviços de Fiscalização de Produtos Controlados
Regionais das Regiões Militares (SFPC/RM).
§2º O controle da distribuição dos selos de autenticidade
(quantidade, numeração e recebedor) deve ser realizado por intermédio do SGTE.
Art. 27 Esta ITA entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28. Fica revogada a Instrução Técnico-Administrativa nº
01-DFPC, de 30 de abril de 2014.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015031700060

Gen Bda LUIS HENRIQUE DE ANDRADE
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Ministério da Educação
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 208, DE 13 DE MARÇO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, Interino, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,
da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 25 do Decreto-Lei
no 200, de 25 de fevereiro de 1967, bem como as disposições contidas
na Lei no 12.550, de 15 de dezembro de 2011, e
CONSIDERANDO
O Acórdão TCU no 1520, de 23 de agosto de 2006, que
determina a substituição dos contratados pelas Fundações de Apoio
que prestam serviços em atividade permanente aos Hospitais Universitários das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES;
O Acórdão TCU no 2.681, de 3 de maio de 2011, que
prorrogou para 31 de dezembro de 2012 o atendimento ao Acórdão
TCU no 1520, de 2006;
Que a EBSERH é a solução estruturante apresentada pelo
Ministério da Educação - MEC e pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - MPOG para o cumprimento das determinações
do Tribunal de Contas da União - TCU, notadamente no tocante à
gestão de pessoal nos Hospitais Universitários Federais;
A adesão da grande parte das IFES à EBSERH, e a celebração de contrato de gestão especial entre as referidas partes;
Que estão em curso inúmeros processos seletivos para a
contratação de empregados públicos pela EBSERH e que já houve a
contratação de um número expressivo de aprovados, com o fito de
atender às necessidades dos Hospitais Universitários geridos pela
Empresa, resolve:
Art. 1o Fica determinado às IFES que, em atenção às decisões do Tribunal de Contas da União - TCU, adotem as medidas
necessárias para substituir os contratados pelas Fundações de Apoio
que prestam serviços em atividade permanente nos Hospitais Universitários Federais geridos pela EBSERH, de forma a serem extintos
os vínculos de empregados, tidos por precários, com os mencionados
hospitais.
Art. 2o Fica atribuída aos hospitais sob gestão da EBSERH e
à respectiva IFES, para atendimento ao disposto no art. 1o, a elaboração do plano de trabalho, que deverá ser submetido à Secretaria
Executiva do MEC em até trinta dias da data da publicação desta
Portaria.
Parágrafo único. Fica instituído o dia 31 de dezembro de
2015, como prazo máximo para que se atenda ao disposto no art. 1o
desta Portaria.
Art. 3o Fica autorizada a instituição de Comissão de Acompanhamento e Supervisão, a ser formada por representantes do MEC,
da respectiva IFES e da EBSERH, com o objetivo de monitorar
mensalmente a execução do plano de trabalho.
Art. 4o A EBSERH e as IFES definirão eventuais parâmetros
técnicos e operacionais que nortearão o plano de trabalho previsto no
art. 2º.
Art. 5o O MEC poderá aportar recursos para o cumprimento
das medidas previstas nesta Portaria.
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ CLÁUDIO COSTA

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
RETIFICAÇÃO
Na Súmula Complementar referente à Reunião Ordinária de
novembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União 9/1/2015,
Seção 1, pp. 724-725, no Parecer CNE/CES 244/2014, pág. 724, no
Assunto, onde se lê: "Credenciamento da Universidade do Sagrado
Coração, com sede no Município de Bauru, Estado de São Paulo, para
a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a
distância", leia-se: "Credenciamento da Universidade do Sagrado Coração, com sede no Município de Bauru, Estado de São Paulo, para a
oferta de cursos superiores na modalidade a distância".

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
PORTARIA N° 764, DE 9 DE MARÇO DE 2015
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, usando de suas atribuições estatutárias, conferidas por Decreto de 27 de junho de 2013, publicado no Diário Oficial da União
de 28 de junho de 2013, resolve:
I - Homologar o resultado do processo seletivo, objeto do
Edital de Seleção nº 009/2015, conforme segue:

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

