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Autoclaves;
Estufas;
Pasteurizadores;
Seladoras;
Embaladoras;
Empacotadoras;
Equipamentos para estruturação dos Serviços de Inspeção

Municipal com adesão ao SISBI-POA.
3. Mecanização Agrícola
Trator de pneu;
Trator de esteira;
Trator estradeiro;
Rolo compactador;
Pá carregadeira;
Reboques para máquinas e implementos;
Retroescavadeira;
Motoniveladora;
Caminhões com Caçamba Basculante;
Veículos utilitários (desde que destinados a utilização pelo

Serviço de Inspeção Municipal, vinculado ao SISBI-POA);
Caminhões com capacidade de até 20t (desde que destinados

à implantação de unidades móveis de caráter indispensável à exe-
cução de projetos técnicos mencionados neste anexo);

Embarcações (pequeno ou médio porte, exclusivamente para
transporte de produtos agropecuários em regiões alagadas das regiões
Norte e Centro-Oeste);

Grades e arados;
Subsoladores;
Sulcadores;
Escarificadores;
Enxadas rotativas;
Roçadeiras;
Distribuidores de calcário;
Espalhadores de esterco;
Cultivadores rotativos;
Raspadeiras;
Te r r a c e a d o r e s ;
Semeadeiras;
Cultivadores;
Plantadeiras;
Granuladeiras;
Pulverizadores;
Atomizadores;
Plainas;
Podadores/serras;
Tesouras hidráulicas;
Colheitadeiras;
Segadores;
Ceifadeiras;
Enfardadeiras;
Guinchos Agrícolas;
Misturadores;
Silos.

INSTRUCÃO NORMATIVA No- 6, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA SUBS-
TITUTO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts.
18 e 53 do Anexo I do Decreto nº 8.852, de 20 de setembro de 2016,
tendo em vista o disposto no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de
1934; no Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, no Decreto
nº 5.759, de 17 de abril de 2006, na Instrução Normativa nº 23, de 2
de agosto de 2004, na Instrução Normativa nº 6, de 16 de maio de
2005, e o que consta do Processo no 21000.003262/2015-91, re-
solve:

Art. 1o Ficam estabelecidos os requisitos fitossanitários para
a importação de frutos in natura de pera (Pyrus pyrifolia), Categoria
3, Classe 4, produzidos na Bélgica, na forma desta Instrução Nor-
mativa.

Art. 2o Os frutos de pera devem estar acondicionados em
embalagem de primeiro uso, livres de material de solo, impurezas,
folhas e outros resíduos vegetais.

Art. 3o O envio dos produtos especificados no art. 2o desta
Instrução Normativa deve estar acompanhado de Certificado Fitos-
sanitário - CF, emitido pela Organização Nacional de Proteção Fi-
tossanitária - ONPF da Bélgica, com as seguintes Declarações Adi-
cionais:

I - DA1: O envio foi inspecionado e encontra-se livre das
pragas Contarinia pyrivora, Diaspidiotus ostreaeformis, Hoplocampa
brevis, Ametastegia glabrata, Leucoptera malifoliella, Spilonota ocel-
lana, Archips podana, Archips rosana, Argyrotaenia pulchellana, He-
dya dimidioalba, Cydia pomonella, Grapholita funebrana e Gym-
mosporangium fuscum.

II - DA15: O envio encontra-se livre das pragas Adoxophyes
orana, Pandemis heparana, Aculus schlechtendali, Epitrimerus pyri e
Amphitetranychus viennensis, de acordo com o resultado da análise
oficial do laboratório.

III - DA14: O envio não apresenta risco quarentenário em
relação às pragas Lobesia botrana, Neofabraea alba, Phacidiopycnis
pyri, Neonectria galigena, Monilinia fructigena e Erwinia amylovora,
considerando a aplicação do sistema integrado para diminuição do
risco, oficialmente supervisionado e acordado com o país impor-
t a d o r.

Parágrafo único. A ONPF da Bélgica deverá submeter à
ONPF do Brasil, para análise e aprovação, um Plano de Trabalho para
implementação do sistema integrado para diminuição do risco as-
sociado às pragas Lobesia botrana, Neofabraea alba, Phacidiopycnis
pyri, Neonectria galigena, Monilinia fructigena e Erwinia amylo-
vora.

Art. 4o As partidas serão inspecionadas no ponto de ingresso
(Inspeção Fitossanitária - IF), podendo ser coletadas amostras para
análise fitossanitária em laboratórios oficiais ou credenciados.

Parágrafo único. Ocorrendo a coleta de amostras, os custos
do envio e das análises serão com ônus para o interessado, que ficará
depositário da partida até a conclusão dos exames e emissão dos
respectivos laudos de liberação.

Art. 5o No caso de interceptação de pragas quarentenárias ou
sem registro de ocorrência no Brasil, a partida será destruída ou
rechaçada e a ONPF do país de origem será notificada, podendo a
ONPF do Brasil suspender as importações de frutos de pera até a
revisão da Análise de Risco de Pragas.

Art. 6o O produto não será internalizado quando descumprir
as exigências estabelecidas nesta Instrução Normativa.

Art. 7o A ONPF da Bélgica deverá comunicar à ONPF do
Brasil qualquer ocorrência de nova praga naquele território.

Art. 8o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DE
MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 3, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

O SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DE MINAS GE-
RAIS, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 44, do Re-
gimento Interno das Superintendências Federais de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, aprovado pela Portaria Ministerial nº 428, de
09 de junho de 2010, publicada no DOU de 14 de junho de 2010, e
tendo em vista o disposto na Instrução Normativa SDA nº 36, de 24
de novembro de 2009, na Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, no
Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002, e o que consta do
Processo nº 21028.001111/2010-85, resolve:

Art. 1º ALTERAR a Portaria nº 01 de 28 de março de 2011,
que trata do credenciamento da empresa Syngenta Proteção de Cul-
tivos Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 60.744.463/0040-04, a Rodovia
BR -452, Km 142,5, Zona Rural, Uberlândia/MG, HABILITANDO o
seu CREDENCIAMENTO para a realização de pesquisa e expe-
rimentação com agrotóxicos e afins objetivando a emissão de laudos
de eficiência e praticabilidade agronômica, de fitotoxicidade e de
resíduos para fins de registro.

Art. 2º O Credenciamento de que trata esta portaria terá
validade indeterminada, conforme Art. 7º da Instrução Normativa
SDA nº 36, de 24/11/2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCIO LUIZ MURTA KANGUSSU

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DE
SANTA CATARINA

PORTARIAS DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017

O SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA
EM SANTA CATARINA, no uso das atribuições contidas no inciso
XXII, art. 44, do Regimento Interno das Superintendências Federais
de Agricultura, aprovado pela Portaria Ministerial nº 428, de 09 de
junho de 2010, e Portaria n°2.921 de 23/12/2016, publicada no DOU
de 27/12/2016 e em conformidade com a Instrução Normativa nº 22
de 20 de junho de 2013, publicada no DOU de 21 de junho de 2013,
que define as normas para habilitação de Médico Veterinário para a
emissão de Guia de Trânsito Animal - GTA, resolve:

N° 30 - Habilitar o médico veterinário MAURÍCIO BRAGA PUC-
CINELLI, inscrito no CRMV/SC sob n°2403, para emitir Guia de
Trânsito Animal - GTA, para a (s) espécie (s) e Município (s) cons-
tante (s) dos autos do processo SEI 21050.000998/2017-83 e no
registro de habilitação do Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária
Catarinense, SIGEN + n° 120421, no Estado de Santa Catarina.

Nº 33 - Cancelar a pedido da interessada a habilitação concedida a
médica veterinária MARGARETE FÁTIMA RIGO, CRMV/SC
N°04528, para emitir Guia de Trânsito Animal - GTA, conforme
Processo nº21050.000984/2017-60, no Estado de Santa Catarina. Fica
revogada a Portaria nº 333 de 01/08/2012.

Nº 34 - Cancelar a pedido do interessado a habilitação concedida ao
médico veterinário MARCO ROGÉRIO LACERDA SCHITZ,
CRMV/SC N°3585, para emitir Guia de Trânsito Animal - GTA,
conforme Processo nº 21050.000987/2017-01, no Estado de Santa
Catarina. Fica revogada a Portaria nº 332 de 01.08.2012.

Nº 35 - Cancelar a pedido da interessada a habilitação concedida a
médica veterinária ANGELICA DE PAULA TEIXEIRA, CRMV/SC
N°6887, para emitir Guia de Trânsito Animal - GTA, conforme Pro-
cesso nº 21050.003419/2016-73, no Estado de Santa Catarina. Fica
revogada a Portaria nº 231 de 15.07.2016.

Estas Portarias entram em vigor na data de sua publicação.

JACIR MASSI

PORTARIA No- 36, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017

O SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA
EM SANTA CATARINA, no uso das atribuições contidas no inciso
XXII, art. 44, do Regimento Interno das Superintendências Federais
de Agricultura, aprovado pela Portaria Ministerial nº 428, de 09 de
junho de 2010, e Portaria n°2.921 de 23/12/2016, publicada no DOU
de 27/12/2016 e em conformidade com a Instrução Normativa nº 22
de 20 de junho de 2013, publicada no DOU de 21 de junho de 2013,
que define as normas para habilitação de Médico Veterinário para a
emissão de Guia de Trânsito Animal - GTA, resolve:

Habilitar a médica veterinária CALYNDI TAMARA SA-
BINI, inscrita no CRMV/SC sob n°5682, para emitir Guia de Trânsito
Animal - GTA, para a (s) espécie (s) e Município (s) constante (s) dos
autos do processo SEI nº 21050.001036/2017-41 e no registro de
habilitação do Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catari-
nense, SIGEN + n° 120421, no Estado de Santa Catarina.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JACIR MASSI

PORTARIA No- 37, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

O SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA
EM SANTA CATARINA, no uso das atribuições contidas no inciso
XXII, art. 44, do Regimento Interno das Superintendências Federais
de Agricultura, aprovado pela Portaria Ministerial nº 428, de 09 de
junho de 2010, e Portaria n°2.921 de 23/12/2016, publicada no DOU
de 27/12/2016 e em conformidade com a Instrução Normativa nº 22
de 20 de junho de 2013, publicada no DOU de 21 de junho de 2013,
que define as normas para habilitação de Médico Veterinário para a
emissão de Guia de Trânsito Animal - GTA, resolve:

Habilitar a médica veterinária JAMILI CRISTINA VELHO,
inscrita no CRMV/SC sob n°7452, para emitir Guia de Trânsito
Animal - GTA, para a (s) espécie (s) e Município (s) constante (s) dos
autos do processo SEI nº 21050.001062/2017-70 e no registro de
habilitação do Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catari-
nense, SIGEN + n°112847, no Estado de Santa Catarina.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JACIR MASSI

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 5, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA SUBS-
TITUTO, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts.
18 e 53 do Anexo I do Decreto nº 8.852, de 20 de setembro de 2016,
tendo em vista o disposto no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de
1934, no Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, no Decreto
nº 5.759, de 17 de abril de 2006, na Instrução Normativa nº 23, de 2
de agosto de 2004, na Instrução Normativa nº 6, de 16 de maio de
2005, e o que consta dos Processo nº 21000.007087/2015-19 e
21000.005470/2017-96, resolve:

Art. 1º Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para que as
Organizações Nacionais de Proteção Fitossanitária - ONPF dos países
de origem adaptem os seus procedimentos ao disposto no inciso I do
art. 2º da Instrução Normativa nº 17, de 29 de setembro de 2016,
ficando dispensada, nesse período, a exigência de apresentação da
Declaração Adicional de que trata o referido inciso, bem como os
procedimentos previstos no art. 3º da mesma Instrução Normativa
para os produtos correspondentes.

Parágrafo único. Durante o prazo estabelecido no caput as
partidas dos produtos de Categoria de Risco Fitossanitário 3, Classe
de Risco 4, relacionados no Anexo I da Instrução Normativa nº 17, de
29 de setembro de 2016, devem estar acompanhadas de Certificado
Fitossanitário - CF emitido pela ONPF do país de origem.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL


