
Nº 136, terça-feira, 18 de julho de 2017 9ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012017071800009

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

CAPÍTULO VI
DO MODO DE APRESENTAÇÃO
Art. 30. A batata poderá se apresentar, embalada ou a gra-

nel.
Art. 31. As embalagens utilizadas no acondicionamento da

batata deverão ser de materiais apropriados.
Art. 32. As especificações quanto ao material, à confecção e

à capacidade das embalagens utilizadas no acondicionamento da ba-
tata devem estar de acordo com a legislação específica.

Art. 33. Não será admitido o acondicionamento de batata
pertencente a diferentes lotes dentro de uma mesma embalagem.

CAPÍTULO VII
DA MARCAÇÃO OU ROTULAGEM
Art. 34. As especificações de qualidade da Batata referentes

à marcação ou rotulagem devem estar em consonância com o res-
pectivo Documento de Classificação.

Art. 35. No caso da batata embalada para venda direta à
alimentação humana, a marcação ou rotulagem, uma vez observada à
legislação específica, deverá conter, no mínimo, as seguintes infor-
mações:

§ 1º Relativas à classificação do produto:
I - calibre; e
II - categoria.
§ 2º Relativas ao produto e ao seu responsável:
I - denominação de venda do produto, constituída pela pa-

lavra "batata", seguida da marca comercial do produto, quando hou-
ver;

II - identificação da cultivar da batata, que será de res-
ponsabilidade do embalador ou do detentor;

III - identificação do lote, que será de responsabilidade do
embalador; e

IV - nome empresarial, o registro no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o
endereço da empresa embaladora ou do responsável pelo produto.

Art. 36. É facultado em qualquer modo de apresentação do
produto, informar a aptidão culinária da batata.

Parágrafo único. A informação relativa à aptidão culinária
deve ser grafada por extenso, precedida da expressão "Apta para:".

Art. 37. No caso da batata a granel destinada diretamente à
alimentação humana, as informações previstas no art. 35 deste Re-
gulamento Técnico deverão constar do documento que acompanha o
produto.

Parágrafo único. A batata a granel no varejo deverá ser
identificada e as informações colocadas em lugar de destaque, con-
tendo, no mínimo, a palavra batata seguida da cultivar e a origem do
produto.

Art. 38. No caso da batata importada, embalada e destinada
diretamente à alimentação humana, além das exigências contidas no
Art. 35 deste Regulamento Técnico, deverão constar ainda as se-
guintes informações:

I - país de origem; e
II - nome empresarial, endereço e CNPJ ou CPF do im-

p o r t a d o r.
Art. 39. A marcação ou rotulagem deve ser de fácil vi-

sualização e de difícil remoção, assegurando informações corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, cumprindo com as
exigências previstas em legislação específica.

Art. 40. As informações relativas ao calibre devem ser gra-
fadas precedidas da palavra "calibre", seguida do número arábico
correspondente, sendo facultada a menção entre parênteses da palavra
Florão, Especial, Primeira ou Segunda conforme o caso; ou, ainda,
"calibre misturado", quando for o caso

Art. 41. As informações relativas à categoria devem ser
grafadas precedidas da palavra "categoria", seguida da palavra Extra
ou dos algarismos romanos I e II, conforme o caso, podendo a
palavra "categoria" ser abreviada para "Cat."; ou, ainda, "fora de
categoria", quando for o caso.

Art. 42. As informações relativas ao calibre e a categoria
devem ser grafadas em caracteres do mesmo tamanho, segundo as
dimensões especificadas para o peso líquido em legislação especí-
fica.

Art. 43. Não será admitida na marcação ou rotulagem, a
utilização de termos ou expressões que induzam o consumidor a erro
quanto à qualidade do produto vegetal.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 44. Com o objetivo de uniformizar os critérios de clas-

sificação, poderá ser laborado um referencial fotográfico, identifi-
cando e caracterizando os parâmetros que servirão de base para a
classificação da batata.

Art. 45. As dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento
Técnico serão resolvidas pela área técnica competente do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 46. Esta Instrução Normativa entra em vigor decorridos
120 (cento e vinte) dias da data de sua publicação.

Art. 47. Fica revogada a Portaria nº 69, de 21 de fevereiro de
1995.

EUMAR ROBERTO NOVACKI

ANEXO I
Faixas de Calibre

Calibre Maior diâmetro transversal (mm)
4 ou Florão Maior ou igual a 85

3 ou Especial Maior ou igual a 42 e menor que
85

2 ou Primeira Maior ou igual a 33 e menor que
42

1 ou Segunda Menor que 33

ANEXO II
Amostragem para a batata embalada

Número de embalagens que
compõem o lote

Número mínimo de embalagens a
serem amostradas

001 a 010 01
011 a 100 02
101 a 300 04
301 a 500 05

501 a 10.000 1% do lote
Mais de 10.000 Raiz quadrada do nº de embalagens

do lote

ANEXO III
Amostragem para a batata a granel

Peso do lote (kg) Peso (kg) mínimo a ser retirado, para
obtenção da amostra

Até 200 10
201 a 500 20
501 a 1000 30
1001 a 5000 60

Mais de 5000 100

ANEXO IV
Limites máximos de tolerâncias de defeitos em % de tu-

bérculos

C AT E G O R I A DEFEITOS GRAVES TOTAL DE
D E F E I TO S

LEVES
Podri-
dões

Ve r d e s Outros Defeitos
Graves

Extra 1 1 5 10
Categoria I 1 2 8 15
Categoria II 2 3 10 25

Fora de Cate-
goria

5 10 20 Maior que 25

V - informação pessoal - informação relacionada à pessoa
natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida pri-
vada, honra e imagem;

VI - tratamento da informação - conjunto de ações referentes
à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VII - disponibilidade - qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas au-
torizados;

VIII - autenticidade - qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado
indivíduo, equipamento ou sistema;

IX - integridade - qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

X - primariedade - qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações;

XI - informação atualizada - informação que reúne os dados
mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os
prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade
estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam; e

XII - documento preparatório - documento formal utilizado
como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, a
exemplo de pareceres e notas técnicas.

Art. 3º A busca e o fornecimento da informação são gra-
tuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços
e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos,
mídias digitais e postagem.

Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos ser-
viços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não
lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família,
declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

Art. 4º O acesso à informação, será franqueado, mediante
procedimentos objetivos, de forma transparente, clara e em linguagem
de fácil compreensão.

Art. 5º Para fins desta Portaria, serão consideradas Unidades
Administrativas do MAPA responsáveis pelo atendimento a pedidos
de acesso à informação:

I - Gabinete do Ministro - GM;
II - Gabinete da Secretaria-Executiva - SE;
III - Escola Nacional de Gestão Agropecuária - ENAGRO;
IV - Departamento de Administração - DA;
V - Departamento da Comissão Executiva do Plano da La-

voura Cacaueira - CEPLAC;
VI - Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA;
VII - Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e

do Cooperativismo - SMC;
VIII - Secretaria de Política Agrícola - SPA;
IX - Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio -

SRI;
X - Instituto Nacional de Meteorologia - INMET;
XI - Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - SFAs; e
XII - Laboratórios Nacionais Agropecuários - LANA-

GROS.
Art. 6º Os titulares das Unidades Administrativas, conforme

o disposto no art. 5º desta Portaria, deverão no prazo de 15 (quinze)
dias contados a partir da publicação desta Portaria, designar um
servidor do quadro efetivo, ocupante de cargo em comissão, para
atuar como responsável pelos trâmites internos na coleta das in-
formações e apresentação ao SIC das respostas às demandas so-
licitadas.

§ 1º O servidor designado conforme o disposto no caput será
responsável pelo atendimento dos pedidos de acesso à informação,
passando para fins desta Portaria, a ser denominado como inter-
locutor, devendo, preferencialmente, estar lotado no gabinete das Uni-
dades Administrativas de que trata o art. 3º desta Portaria.

§ 2º Para fins do disposto no caput deste artigo, o substituto
do servidor ocupante de cargo comissionado atuará como interlo-
cutor-substituto da respectiva Unidade Administrativa.

CAPÍTULO II
DO FLUXO INTERNO PARA ATENDIMENTO A PEDI-

DO DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Art. 7º Estando os dados e documentos disponíveis para

atendimento em local acessível ao cidadão demandante, conceder o
acesso imediato à informação.

§ 1º O prazo para a resposta será de 20 (vinte) dias e contado
a partir da data do protocolo.

§ 2º Para cumprimento ao previsto no caput deste artigo
compete ao SIC/MAPA disponibilizar a informação ao requerente por
e-mail, correspondência ou informar o local de retirada do documento
ou o link de acesso no Portal da Internet.

Art. 8º Caso não seja possível conceder o acesso imediato, o
SIC/MAPA deverá, no prazo de até 2 (dois) dias úteis do registro do
pedido de acesso, encaminhá-lo para o interlocutor da Unidade Ad-
ministrativa competente para análise do pedido de acesso à infor-
mação.

Art. 9º Compete aos interlocutores, no prazo de até 2 (dois)
dias úteis, do recebimento do pedido de acesso à informação do
SIC:

I - devolver o pedido, com registro de:
a) indisponibilidade da informação no âmbito da sua Uni-

dade e, se for do seu conhecimento, indicar a Unidade Administrativa
do MAPA que a detém; e

b) acesso à informação negado, esclarecendo, de forma fun-
damentada, que o pleito não poderá ser atendido, por estar enqua-
drado nos critérios legais de negativa de acesso previstos nos arts. 6º,
13, 25 ou 55 do Decreto nº 7.724, de 2012;

II - encaminhar o pedido de acesso à informação para análise
e manifestação da área técnica responsável.

§ 1º Para fins do disposto no inciso II do caput, considera-se
área técnica responsável os Departamentos, Coordenações-Gerais, Di-
visões, Seções ou áreas de natureza similar das Unidades Admi-
nistrativas do MAPA, nas quais se insiram as competências sobre o
assunto objeto do pedido de informação.

§ 2º No caso do Gabinete do Ministro e do Gabinete da
Secretaria-Executiva, por meio da Coordenação Administrativa que
lhes presta assessoramento, competirá as atribuições de interlocutor
em relação às subunidades administrativas que lhes estão vinculadas,
para fins de subsidiar a resposta a ser enviada ao SIC.

PORTARIA No- 1.434, DE 3 DE JULHO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, EM EXERCÍCIO, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Cons-
tituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de no-
vembro de 2011, no Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e o que
consta do Processo nº 21000.015771/2017-28, resolve:

Art. 1º Ficam aprovadas as normas e procedimentos para o
Fluxo de Pedidos de Acesso à Informação do sistema de Serviço de
Informação ao Cidadão - SIC, no âmbito do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, na forma do Anexo I
desta Portaria.

Art. 2º Fica instituído o dia 12 de abril como o Dia do
Acesso à Informação no MAPA.

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

EUMAR ROBERTO NOVACKI

ANEXO I

FLUXO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO
CAPÍTULO I
DA CATEGORIA E FINALIDADE

Art. 1º Ao Serviço de Informação ao Cidadão do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SIC/MAPA, instituído por
meio da Portaria nº 291, de 12 de abril de 2012, sob responsabilidade
da Biblioteca Nacional de Agricultura - BINAGRI, compete:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso à in-
formação;

II - registrar no e-SIC todo pedido de acesso à informação
apresentado com base na Lei nº 12.527, de 2011;

III - assegurar a migração para o e-SIC, no caso de recursos
a pedidos de acesso a informação registrados em outros sistemas
internos do MAPA, que citem a Lei nº 12.527, de 2011;

IV - encaminhar e monitorar o prazo de resposta referente
aos pedidos de informação;

V - protocolar os documentos e requerimentos de acesso à
informação;

VI - informar sobre a tramitação dos documentos e reque-
rimentos; e

VII - monitorar as informações disponibilizadas na internet
de forma a articular, junto às unidades responsáveis, a atualização da
página de acesso à informação pública.

Parágrafo único. A supervisão sistemática da atuação do
SIC/MAPA no atendimento aos pedidos de acesso à informação,
conforme o disposto na Lei de Acesso à Informação e demais dis-
positivos legais e normativos sobre o tema será de responsabilidade
imediata e direta:

I - do Comitê Permanente de Acesso à Informação -
C PA I / M A PA ;

II - do Comitê de Avaliação de Documentos Sigilosos -
C PA D S / M A PA ;

III - da Ouvidoria; e
IV - do dirigente máximo ou autoridade por ele designada,

de acordo com o art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011.
Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, considera-se:
I - informação - dados, processados ou não, que podem ser

utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em
qualquer meio, suporte ou formato;

II - dados processados - dados submetidos a qualquer ope-
ração ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por
meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação;

III - documento - unidade de registro de informações, qual-
quer que seja o suporte ou formato;

IV - informação sigilosa - informação submetida tempo-
rariamente à restrição de acesso público em razão de sua impres-
cindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas
abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;
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Art. 10. Nas hipóteses em que o SIC reconhecer o enqua-
dramento da demanda como fora da alçada do MAPA ou incluída nas
vedações de acesso previstas na Lei que regulamenta o acesso a
informação, deverá de ofício informar ao requerente:

I - informar que não é da competência deste ministério ou
que este ministério não possui a informação solicitada; e somente
fazer indicações caso tenha conhecimento sobre o fato, o órgão ou a
entidade do Poder Executivo Federal que supostamente a detém;

II - não se trata de solicitação da informação, informando o
canal adequado; e

III - a informação pleiteada não poderá ser fornecida, pois
está enquadrada nos critérios legais de negativa de acesso previstos
nos arts. 6º, 13, 25 ou 55 do Decreto nº 7.724, de 2012.

Art. 11. Compete ao interlocutor da área técnica responsável,
no prazo de 10 (dez) dias do recebimento da demanda:

I - fornecer o documento ou a informação solicitada;
II - comunicar a data, o local e a forma como o requerente

irá realizar a consulta à informação, indicando as medidas de exceção,
nas seguintes hipóteses:

a) quando o pedido de acesso a informação demandar ma-
nuseio de grande volume de documentos ou a movimentação do
documento puder comprometer sua regular tramitação; e

b) quando a manipulação puder prejudicar a integridade da
informação ou do documento;

III - manifestar, se for o caso, de forma fundamentada, no
sentido de que não tem conhecimento da existência da informação
pleiteada ou que não a possui, com indicação, se souber, da unidade
administrativa, órgão ou entidade que possivelmente a detém;

IV - manifestar pela recusa de acesso à informação, es-
clarecendo, de forma fundamentada, que a informação pleiteada não
poderá ser fornecida, pois se encontra enquadrada nos critérios legais
de negativa de acesso previstos nos arts. 6º, 13, 25 ou 55 do Decreto
nº 7.724/2012; e

V - solicitar ao SIC de forma fundamentada a prorrogação de
10 (dez) dias, caso o prazo inicialmente fixado seja insuficiente para
apresentar as informações demandadas, nos termos do Decreto nº
7.724, de 2012.

§ 1º Será garantido ao requerente solicitar que as infor-
mações sejam digitalizadas e inseridas em meio eletrônico dispo-
nibilizado por ele; ou, às suas expensas, para a reprodução.

§ 2º Caso haja impossibilidade de reprodução do documento
nas instalações do MAPA o requerente poderá fazê-lo às suas ex-
pensas em local externo, acompanhado por um servidor.

Art. 12. Ao receber a resposta da área técnica responsável,
compete ao interlocutor, no prazo de até 2 (dois) dias úteis:

I - analisar as informações prestadas e, caso entenda ne-
cessário, solicitar complementação da área técnica responsável, en-
viando os dados recebidos ao SIC/MAPA na qualidade de informação
parcial;

II - enviar ao SIC/MAPA as informações prestadas pela área
técnica responsável; e

III - solicitar ao SIC/MAPA pedido de prorrogação de pra-
zo.

Art. 13. No caso de recusa do acesso à informação, fun-
damentada na alínea "b" do inciso II do art. 9º, e no art. 10. desta
Portaria, o SIC/MAPA poderá requerer o assessoramento do Comitê
Permanente de Acesso às Informações - CPAI/MAPA, para confir-
mação do entendimento.

Art. 14. Competirá ao SIC e aos interlocutores na análise dos
pedidos de acesso à informação, ao verificar a presença de infor-
mações que possam ser classificadas como reservadas, secretas ou

ultrassecretas, na forma do art. 26 do Decreto nº 7.724, de 2012,
submeter o assunto à consideração da Comissão Permanente de Ava-
liação de Documentos Sigilosos do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento - CPADS/MAPA.

Art. 15. Ao receber a resposta do interlocutor, o SIC/MAPA
deverá enviar ao requerente as informações prestadas por meio do
endereço físico ou eletrônico por ele indicado, observando o prazo
final para atendimento do pedido.

Art. 16. O prazo para a resposta ao pedido formulado poderá
ser prorrogado por 10 (dez) dias, mediante justificativa encaminhada
ao requerente antes do término do prazo inicial de 20 (vinte) dias,
conforme o previsto na Lei que regulamenta o acesso à informação.

Parágrafo único. É de responsabilidade dos interlocutores
solicitar ao SIC/MAPA pedido de prorrogação até 24 horas do ven-
cimento do prazo de resposta em relação a todos os pedidos de
informação recebidos pela área.

Art. 17. Quando o fornecimento da informação implicar na
reprodução de documentos serão observados os seguintes critérios:

I - até o limite de 10 (dez) cópias serão disponibilizadas
gratuitamente; e

II - acima de 10 (dez) cópias será emitida a Guia de Re-
colhimento da União - GRU ou documento equivalente, considerando
o número total de cópias, para pagamento dos custos dos serviços e
dos materiais utilizados.

§ 1º A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 10
(dez) dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou
da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos termos da
Lei nº 7.115, de 1983, ressalvadas hipóteses justificadas em que,
devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução de-
mande prazo superior.

§ 2º No caso de solicitações de reprodução de documentos
que tenham direitos autorais serão observadas as restrições de acordo
com a legislação vigente.

§ 3º No caso de documentos antigos, cuja reprodução com-
prometa seu estado geral, será garantido ao demandante o acesso
apenas para consulta, acompanhado por um servidor habilitado no
manuseio dos documentos.

§ 4º Não serão enquadradas no limite de gratuidade, previsto
no inciso I deste artigo, as solicitações que caracterizem fraciona-
mento, ou seja, o requerente que solicitar reproduções sequenciadas
de um mesmo documento buscando deliberadamente se enquadrar na
gratuidade, neste caso serão emitidas GRU para cobertura das des-
pesas.

CAPÍTULO III
DOS RECURSOS
Art. 18. No caso de negativa de acesso à informação, poderá

o requerente apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados
da ciência da decisão, à autoridade hierarquicamente superior à que
adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da sua apresentação.

§ 1º A competência do titular da unidade a que se refere o
caput para responder pelo primeiro grau de recurso é indelegável.

§ 2 As autoridades competentes para apreciar o recurso são
os titulares das unidades administrativas do MAPA relacionadas no
art. 5º desta Portaria.

Art. 19. Desprovido o recurso de que trata o art. 18 desta
Portaria, poderá ainda o requerente apresentar novo recurso no prazo
de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão, ao Ministro de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que deverá, nos
termos do Decreto nº 7.724, de 2012, se manifestar em 5 (cinco) dias
contados do recebimento do recurso.

Parágrafo único. A autoridade máxima poderá não conhecer
os recursos que modificarem o objeto e a natureza do pedido original,
sendo informado ao requerente a possibilidade de formalizar novo
requerimento.

Art. 20. A manifestação do Ministro de Estado da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, como última instância recursal no
âmbito desta Pasta Ministerial, será precedida de manifestação formal
do Comitê Permanente de Acesso à Informação - CPAI/MAPA.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, poderá ser soli-
citada a manifestação da Consultoria Jurídica do MAPA, exclusi-
vamente pela autoridade de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527, de
2 0 11 .

Art. 21. A reclamação prevista no art. 22 do Decreto nº
7.724, de 2012, para os casos de omissão de resposta ao pedido de
acesso à informação, ficará assegurada ao requerente, desde que res-
peitados os prazos previstos em decreto e devidamente dirigidos à
Autoridade de Monitoramento de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527,
de 2011.

§ 1º A Autoridade de Monitoramento do MAPA deverá en-
vidar esforços junto à área competente para que o pedido seja res-
pondido em 5 (cinco) dias, contados do recebimento da reclamação.

§ 2º Na permanência da omissão de resposta caberá à Au-
toridade de Monitoramento solicitar apuração de responsabilidade
junto à Corregedoria.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 20. Serão encaminhadas à Corregedoria do MAPA para

fins da competente manifestação de juízo de admissibilidade, com
vistas à instauração de procedimento disciplinar específico, as con-
dutas dos membros do SIC, interlocutores, servidores das áreas téc-
nicas do MAPA ou dirigentes titulares, ou substitutos, de quaisquer
das Unidades Administrativas constantes do art. 5º desta Portaria,
que:

I - recusar, retardar ou fornecer intencionalmente de forma:
incorreta, incompleta ou imprecisa o acesso à informação de que trata
esta Portaria;

II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, des-
figurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informações que
estão sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre a qual tenha
conhecimento em razão do exercício das atribuições do cargo, em-
prego ou função pública;

III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de
acesso à informação;

IV - divulgar, ou permitir a divulgação, acessar indevida-
mente ou permitir acesso indevido à informação classificada em grau
de sigilo ou a informação pessoal;

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou
de terceiros, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou
por outrem;

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente
informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a
outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos
concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de
agentes do Estado.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 21. As Unidades Administrativas do MAPA deverão

readequar suas políticas de gestão da informação, promovendo os
ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite
e arquivamento de documentos e informações.

PORTARIA No- 1.577, DE 17 DE JULHO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, EM EXERCÍCIO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo
em vista o disposto no § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 79, de 19 de dezembro de 1966, alterado pela Lei no 11.775, de 17 de setembro de 2008, e o que consta do Processo no 21000.027581/2017-53 resolve:

Art. 1o Publicar os preços mínimos para as culturas de verão, regionais e sementes, válidos para a safra 2017/2018 e 2018, e para os produtos extrativos da safra 2017, relacionados nos Anexos I a III desta
Portaria, fixados pelo Conselho Monetário Nacional por meio dos Votos 55 e 56/2017 - CMN, de 29 de junho de 2017.

Art. 2o Os preços mínimos de que trata esta Portaria são estabelecidos em favor dos produtores.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EUMAR ROBERTO NOVACKI

ANEXO I
Preços Mínimos - Produtos de Verão e Regionais - Safras 2017/2018 e 2018

Produtos Regiões e Estados amparados Tipo/Classe Básico Unidade Preços Mínimos (R$/un.) Va r i a ç ã o Período de Vigência
2016/17 2017/18

Algodão em caroço Sudeste (exceto MG) e Sul - 15 kg 23,32 22,49 -3,56% Mar/2018 a Fev/2019
Centro-Oeste, BA-Sul e MG Mai/2018 a Abr/2019

Nordeste (exceto BA-Sul) e Norte Jul/2018 a Jun/2019
Algodão em pluma Sudeste (exceto MG) e Sul Tipo SLM 41.4 15 kg 59,80 56,22 -5,99% Mar/2018 a Fev/2019

Centro-Oeste, BA-Sul e MG Mai/2018 a Abr/2019
Nordeste (exceto BA-Sul) e Norte Jul/2018 a Jun/2019

Arroz longo fino em casca Sul (exceto PR) Tipo 1-58/10 50 kg 34,97 36,01 2,97% Fev/2018 a Jan/2019
Centro Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e PR 60 kg 41,97 43,21 2,95%

Arroz longo em casca Sul (exceto PR) Tipo 2-55/13 50 kg 18,90 18,90 0,00% Fev/2018 a Jan/2019
Centro Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e PR 60 kg 24,45 24,45 0,00%

Borracha natural cultivada Brasil Coágulo virgem a granel 53% kg 2,00 2,16 8,00% Jul/2017 a Jun/2018
Cacau cultivada (amêndoa) Centro-Oeste e Norte Ti p o 2 kg 5,07 5,45 7,50% Jul/2017 a Jun/2018

Nordeste e ES 5,77 6,48 12,31%
Caroço de algodão Sudeste (exceto MG) e Sul Único 15 kg 3,43 3,31 -3,50% Mar/2018 a Fev/2019

Centro-Oeste, BA-Sul e MG Mai/2018 a Abr/2019
Nordeste (exceto BA-Sul) e Norte Jul/2018 a Jun/2019

Feijão Cores Centro-Oeste, Sudeste, Sul e BA-Sul Tipo 1 60 kg 84,60 82,96 -1,94% Nov/2017 a Out/2018
Nordeste (exceto BA-Sul) e Norte Jan/2018 a Dez/2018

Feijão Preto Centro-Oeste, Sudeste, Sul e BA-Sul Tipo 1 60 kg 94,80 76,50 -19,30% Nov/2017 a Out/2018
Nordeste (exceto BA-Sul) e Norte Jan/2018 a Dez/2018

Feijão Caupi Nordeste e Norte Tipo 1 60 kg 52,80 60,00 13,64% Jan/2018 a Dez/2018
Juta/Malva Norte Tipo 2 kg Jan/2018 a Dez/2018
- Embonecada 2,04 2,54 24,51%
- Prensada 2,26 2,74 21,24%
Leite Sudeste e Sul - litro 0,82 0,85 3,66% Jul/2017 a Jun/2018

Centro-Oeste (exceto MT) 0,80 0,83 3,75%
Norte e MT 0,73 0,76 4 , 11 %

Nordeste 0,84 0,87 3,57%
Mandioca Jan/2018 a Dez/2018
- Raiz de Mandioca Centro-Oeste, Sudeste e Sul - t 187,40 198,99 6,18%

Nordeste e Norte 207,00 213,54 3,16%
- Farinha Centro-Oeste, Sudeste e Sul Fina Tipo 3 kg 0,91 0,97 6,59%

Nordeste e Norte 0,99 1,02 3,03%
- Fécula Centro-Oeste, Sudeste e Sul Tipos 1 e 2 kg 1,12 1,19 6,25%
- Goma/Polvilho Nordeste e Norte Classificada kg 1,32 1,36 3,03%
Milho Centro-Oeste (exceto MT), Sudeste e Sul Único 60 kg 19,21 19,47 1,35% Jan/2018 a Dez/2018

MT e RO 16,50 16,71 1,27%
Norte (exceto RO), Oeste da BA, Sul do MA e Sul

do PI
21,60 20,85 -3,47%
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