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§ 9º O Comitê Interministerial Executivo poderá realizar consultas e audiências
públicas para obter subsídios e informações técnicas sobre a exploração e produção de
petróleo e gás natural.

Nº 70, segunda-feira, 13 de abril de 2020

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Art. 4º O Comitê Interministerial Executivo se reunirá em caráter ordinário
quinzenalmente e em caráter extraordinário sempre que convocado pelo seu Coordenador.
§ 1º As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência de, no
mínimo, cinco dias.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO PARANÁ

§ 2º A convocação de reuniões extraordinárias conterá a pauta dos assuntos a serem
discutidos e especificará o horário para início das atividades e a previsão de seu término.

PORTARIA Nº 7, DE 7 DE ABRIL DE 2020
O SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições previstas no Regimento Interno da
Secretaria Executiva (SE/MAPA), aprovado através da PORTARIA Nº 561, DE 11 DE ABRIL DE
2018, publicada no DOU no dia 13 de abril de 2018, Portaria SE/MAPA nº 326 de 09 de
março de 2018, publicada no DOU no dia 19 de março de 2018, tendo em vista o disposto
no art. 2º, do Anexo I, da Instrução Normativa nº 66, de 27 de novembro de 2006, Art. 3º,
da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, e do Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002,
e o que consta no Processo nº 21034.013654/2018-13, resolve:
Art. 1° Converter em definitivo o credenciamento da empresa MONTENEGRO
INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA CNPJ 82.207.192/0001-76,
credenciada sob o nº BR PR 710, localizada na Rodovia Ponta Grossa/Guaragi, Km 28,
Ponta Grossa-PR, para, na qualidade de empresa prestadora de serviços de tratamentos
fitossanitários com fins quarentenários no trânsito internacional de vegetais e suas partes,
executar tratamentos nas modalidades de:
Tratamento Térmico (HT);
Secagem em Estufa (KD).
Art. 2° O Credenciamento de que trata esta Portaria terá validade por 04
(quatro) anos, podendo ser renovado, mediante requerimento encaminhado à
Superintendência Federal de Agricultura no Paraná, em até 120 (cento e vinte) dias antes
do vencimento, conforme estipulado pela Instrução Normativa n° 66/2006.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

§ 3º O quórum de reunião do Comitê Interministerial Executivo é de maioria
absoluta e o quórum de aprovação é de maioria simples.
§ 4º Além do voto ordinário, o Coordenador do Comitê terá o voto de
qualidade em caso de empate.
Art. 5º O Comitê Interministerial Executivo poderá instituir subcomitês com o
objetivo de:
I - dar cumprimento às deliberações do Comitê; e
II - elaborar estudos:
a) sobre temas que, em razão de sua natureza e complexidade, necessitem de
aprofundamento; e
b) para a construção do sistema de modelagem econômica.
Art. 6º Os subcomitês:
I - serão instituídos na forma de ato do Comitê Interministerial Executivo;
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II - não poderão ter mais de cinco membros;

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

III - terão caráter temporário e duração não superior à duração do Comitê
Interministerial Executivo, nos termos do disposto no art. 10; e

PORTARIA Nº 70, DE 8 DE ABRIL DE 2020

IV - estão limitados a seis operando simultaneamente.

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo arts.
21 e 63, do Anexo I, do Decreto n° 10.253, de 20 de fevereiro de 2020 e, tendo em vista
o disposto no Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, no Decreto nº 24.548, de 03 de
julho de 1934, e no Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, e o que consta do
Processo nº 21000.069715/2019-75, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para recebimento de
manifestações técnicas, previsto na Portaria n° 37, da Secretaria de Defesa Agropecuária,
de 31 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União Edição nº 30, de 12 de
fevereiro de 2020, Seção 1, Página 13.
Parágrafo único. A referida consulta pública se refere a Projeto de Instrução
Normativa que altera o texto da Instrução Normativa nº 26, de 09/07/2009, que aprova o
REGULAMENTO TÉCNICO PARA A FABRICAÇÃO, O CONTROLE DE QUALIDADE, A
COMERCIALIZAÇÃO E O EMPREGO DE PRODUTOS ANTIMICROBIANOS DE USO
VETERINÁRIO.
Art. 2º As sugestões tecnicamente fundamentadas, deverão ser encaminhadas
por meio do Sistema de Monitoramento de Atos Normativos - SISMAN, da Secretaria de
Defesa
Agropecuária
SDA/MAPA,
por
meio
do
LINK:
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisman/.
Parágrafo único. Para ter acesso ao SISMAN, o usuário deverá efetuar cadastro
prévio no Sistema de Solicitação de Acesso - SOLICITA, do MAPA, por meio do LINK:
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/solicita/.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º A Secretaria-Executiva do Comitê Interministerial Executivo será exercida pela
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia.
Art. 8º Os membros do Comitê Interministerial Executivo que se encontrarem
no Distrito Federal se reunirão presencialmente e os membros que se encontrarem em
outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência.
Art. 9º A participação no Comitê Interministerial Executivo será considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Parágrafo único. As despesas decorrentes da participação dos especialistas e
dos representantes convidados nos termos do disposto no § 8º do art. 3º correrão à conta
dos órgãos representados no Comitê Interministerial Executivo.
Art. 10. O prazo para conclusão dos trabalhos do Comitê Interministerial
Executivo será de cento e oitenta dias, contado da data de publicação da portaria de
nomeação dos representantes de cada órgão ou entidade, prorrogável uma vez por igual
período, por meio de ato do Ministro de Estado de Minas e Energia.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Bento Albuquerque

JOSÉ GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL
PORTARIA Nº 71, DE 8 DE ABRIL DE 2020
O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo arts.
21 e 63, do Anexo I, do Decreto n° 10.253, de 20 de fevereiro de 2020 e, tendo em vista
o disposto no Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, no Decreto nº 24.548, de 03 de
julho de 1934, e no Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, e o que consta do
Processo nº 21000.089247/2019-55, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para recebimento de
manifestações técnicas, previsto na Portaria n° 36, da Secretaria de Defesa Agropecuária,
de 31 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União Edição nº 30, de 12 de
fevereiro de 2020, Seção 1, Página 13.
Parágrafo único. A referida consulta pública se refere a Projeto de Instrução
Normativa de Regulamento Técnico, contendo os requisitos para registro simplificado de
produto de uso veterinário.
Art. 2º As sugestões tecnicamente fundamentadas, deverão ser encaminhadas
por meio do Sistema de Monitoramento de Atos Normativos - SISMAN, da Secretaria de
Defesa
Agropecuária
SDA/MAPA,
por
meio
do
LINK:
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisman/.
Parágrafo único. Para ter acesso ao SISMAN, o usuário deverá efetuar cadastro
prévio no Sistema de Solicitação de Acesso - SOLICITA, do MAPA, por meio do LINK:
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/solicita/.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Presidência da República
DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
Nº 162, de 8 de abril de 2020. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de
informações para instruir o julgamento do Mandado de Segurança nº 36.678.
Nº 163, de 8 de abril de 2020. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de
informações para instruir o julgamento do Mandado de Segurança nº 36.853.
Nº 164, de 8 de abril de 2020. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de
informações para instruir o julgamento do Mandado de Segurança nº 36.970.
Nº 169, de 8 de abril de 2020. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de informações
para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.371.
Nº 170, de 8 de abril de 2020. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do projeto
de lei que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de
diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União, de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios e de Operações Oficiais de Crédito, crédito
suplementar no valor de R$ 343.623.574.293,00, para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária Anual vigente e dá outras providências".

JOSÉ GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL
PORTARIA Nº 86, DE 8 DE ABRIL DE 2020
O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo arts.
21 e 63, do Anexo I, do Decreto n° 10.253, de 20 de fevereiro de 2020 e, tendo em vista
o disposto no Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, no Decreto nº 24.548, de 03 de
julho de 1934, e no Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, e o que consta do
Processo nº 21000.062666/2019-40, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para recebimento de
manifestações técnicas, previsto na Portaria n° 35, da Secretaria de Defesa Agropecuária,
de 31 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União Edição nº 30, de 12 de
fevereiro de 2020, Seção 1, Página 13.
Parágrafo único. A referida consulta pública se refere a Projeto de Instrução
Normativa que visa atualizar Regulamento Técnico para a aprovação dos critérios e
procedimentos, avaliação da eficácia, da segurança e da rotulagem de produtos
antiparasitários de uso veterinário, elaborados no país ou importados, para fins de registro,
alteração de registro e renovação de registro.
Art. 2º As sugestões tecnicamente fundamentadas, deverão ser encaminhadas
por meio do Sistema de Monitoramento de Atos Normativos - SISMAN, da Secretaria de
Defesa
Agropecuária
SDA/MAPA,
por
meio
do
LINK:
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisman/.
Parágrafo único. Para ter acesso ao SISMAN, o usuário deverá efetuar cadastro
prévio no Sistema de Solicitação de Acesso - SOLICITA, do MAPA, por meio do LINK:
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/solicita/.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 28, DE 9 DE ABRIL DE 2020
Subdelega competência para autorização de
concessão de diárias e passagens no âmbito da
Secretaria Especial de Administração da SecretariaGeral da Presidência da República.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA-GERAL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 28 do Anexo I ao
Decreto nº 9.982, de 20 de agosto de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 1º da Portaria
nº 7, de 13 de março de 2020, da Secretaria-Geral da Presidência da República, resolve:
Art. 1º Fica subdelegada a competência para autorizar a concessão de diárias e
passagens ao Secretário Especial Adjunto da Secretaria Especial de Administração da
Secretaria-Geral da Presidência da República, ressalvado o disposto no art. 8º do Decreto
nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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