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Art. 4º - Solicitar aos Estados Partes signatários do Acordo
de Complementação Econômica Nº 18 (ACE Nº 18) que instruam
suas respectivas Representações junto à Associação Latino-Ameri-
cana de Integração (ALADI) a protocolizar a presente Decisão no
âmbito do ACE Nº 18, nos termos estabelecidos na Resolução GMC
Nº 43/03.

Art. 5º - Esta Decisão deverá ser incorporada ao ordena-
mento jurídico dos Estados Partes antes de 01/XI/2015.

A incorporação da presente Decisão ao ordenamento jurídico
da República Bolivariana da Venezuela, nos termos e prazos do cro-
nograma definido pela normativa vigente, não afetará a vigência si-
multânea da presente Decisão para os demais Estados Partes, con-
forme o Artigo 40 do Protocolo de Ouro Preto.

XLVIII CMC - Brasília, 16/VII/15.

SECRETARIA DO MERCOSUL
FÉ DE ERRATAS - ORIGINAL - 23/09/15

ANEXO

REGIME DE CERTIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
ORIGINÁRIAS ARMAZENADAS EM ZONAS FRANCAS

COMERCIAIS, ZONAS FRANCAS INDUSTRIAIS, ZONAS
DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES E ÁREAS

ADUANEIRAS ESPECIAIS DOS ESTADOS PARTES

Artigo 1° - As mercadorias originárias dos Estados Partes do
MERCOSUL ou de terceiro país com o qual o MERCOSUL tenha
acordo comercial preferencial armazenadas em zonas francas comer-
ciais, zonas francas industriais, zonas de processamento de exportações
e áreas aduaneiras especiais poderão beneficiar-se do presente regime.

Tais mercadorias só poderão ser objeto de operações des-
tinadas a assegurar sua comercialização, conservação, divisão em
lotes ou volumes ou outras operações desde que não se altere a
classificação tarifária nem o caráter de mercadoria originária con-
signado no Certificado de Origem original com o qual ingressaram
nas referidas zonas ou áreas.

Artigo 2° - As mercadorias mencionadas no Artigo 1° poderão
ser destinadas a qualquer Estado Parte de forma parcial ou total.

Artigo 3° - As mercadorias que ingressem para serem ar-
mazenadas em zonas francas comerciais, zonas francas industriais, zo-
nas de processamento de exportações e áreas aduaneiras especiais que
serão objeto desse mecanismo deverão estar amparadas por certificado
de origem do MERCOSUL ou de terceiro país com o qual o MER-
COSUL tenha Acordo Comercial (Certificado de Origem original).

Para efeitos do presente artigo, as regras de origem a aplicar
serão as que se encontrem em vigor entre o país de exportação e o
país de importação da mercadoria objeto da operação comercial.

Uma vez que as referidas mercadorias tenham sido objeto de
uma ou mais de uma das operações mencionadas no Artigo 1°, a
Administração Aduaneira/Autoridade Competente do respectivo Es-
tado Parte poderá emitir Certificados Derivados pela totalidade da
mercadoria correspondente ao Certificado de Origem original, ou por
parte dela, dentro do prazo de vigência do mencionado Certificado de
Origem.

Os Certificados Derivados conterão uma especificação no
campo "Observações" nos seguintes termos: "Emitido ao amparo da
Decisão CMC Nº 33/15".
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Artigo 4° - A Administração Aduaneira/Autoridade Com-
petente emissora dos Certificados Derivados efetuará controles ade-
quados, de maneira informatizada, das quantidades, saldos e destinos
das mercadorias que ingressam sob este regime. Estes controles de-
verão garantir que as quantidades de mercadorias amparadas nos
Certificados Derivados, levando em conta todos os destinos (mercado
do Estado Parte, mercados dos demais Estados Partes ou terceiros
mercados), em nenhum caso superem a quantidade coberta pelo Cer-
tificado de Origem original.

Artigo 5° - Os Certificados Derivados deverão especificar, den-
tre outras, as seguintes informações do Certificado de Origem original:

- Entidade Emissora
- Nº do Certificado
- Nº de Nota Fiscal
- Quantidade/Volume

Artigo 6° - Em caso de abertura de processo de investigação,
a troca de informações deverá ser realizada diretamente com a en-
tidade emissora do Certificado de Origem original, seguindo os pro-
cedimentos para verificação e controle de origem previstos no Acordo
ao amparo do qual foi emitido o respectivo certificado.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Torna sem efeito, em razão de duplicidade, a Mensagem no

293, de 17 de agosto de 2017, que encaminha o texto do Acordo
sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Costa Rica, assinado em Brasília, em 4 de abril
de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 18 de agosto de
2017, Seção 1, página 9. Em 18 de agosto de 2017.

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO

E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO

PORTARIA No- 14, DE 17 DE AGOSTO DE 2017

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA -
INCRA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VIII do Art. 130 do Regimento Interno
do INCRA, aprovado pela Portaria/INCRA/P/nº 49 de 31 de janeiro de
2017, publicada no DOU nº 23 de 01 de fevereiro de 2017.

Considerando a necessidade de dar destinação ao imóvel
rural denominado Fazenda Higienópolis, com área de 457,3725ha,
localizado no município de Presidente Vargas, Estado do Maranhão,
adquirido por Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no livro
nº 27, folhas n°148v registrada sob n°128 , livro n° 2- AC, folha 130
do Registro Geral do Cartório do 1° Ofício Extrajudicial, Comarca de
Vargem Grande, Estado do Maranhão em conformidade com o re-
gistro contábil no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de uso
especial da União -SIPIUnet, conta 12321.01.00- status"em processo
de incorporação.

Considerando que os órgãos técnicos específicos desta Su-
perintendência Regional procedem a análise processo administrativo
INCRA n° 54230.000987/2017-34 e decidiram pela regularidade da
proposta, de acordo com os atos normativos que regulamentam a
matéria resolve:

Art. 1°. Aprovar a proposta de destinação para assentamento
de trabalhadores rurais do imóvel acima citado que prevê a criação de
40 (quarenta) unidades agrícolas familiares, tendo em vista o Laudo
de Vistoria e Avaliação do Imóvel - LVA.

Art. 2°. Determinar a Divisão de Ordenamento da Estrutura
Fundiária SR(12)F desta Superintendência Regional para atualização
cadastral do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR)
e inclusão do arquivo gráfico relativo ao perímetro na base dos dados
cartográficos.

Art. 3º. Criar o projeto de Assentamento PIQUIZEIRO, có-
digo SIPRA n° MA1015800, área 457,3725 (quatrocentos e cinquenta
e sete hectares, trinta e sete ares, vinte e cinco centiares) ha, lo-
calizado no município de Presidente Vargas, Estado do Maranhão, a
ser implantado por esta Superintendência Regional em articulação
com as Diretorias desta Instituição.

Art. 4º Providenciar a comunicação a prefeitura municipal a
criação deste Projeto de Assentamento para inclusão das famílias no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Ca-
dÚnico.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

GEORGE DE MELO ARAGÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO

RETIFICAÇÕES

Na Portaria INCRA/SR(03)/nº 022, de 19 de outubro de
2007, publicada do DOU de 25 de outubro de 2007, que criou o
Projeto de Assentamento Santa Rita II, Código SIPRA PE0373000,
onde se lê: área de 2461,6805 (dois mil e quatrocentos e sessenta e
um hectares, seis mil e oitocentos e cinco ares), leia-se: 2457,1247
(dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete hectares, doze ares e
quarenta e sete centiares); e; onde se lê: criação de 82 (oitenta e dois)
unidades agrícolas familiares, leia-se: criação de 83 (oitenta e três)
unidades agrícolas familiares.

Na Portaria INCRA/SR(03)/nº 011, de 08 de agosto de 2007,
publicada do DOU de 21 de agosto de 2007, que criou o Projeto de
Assentamento Porteiras II, Código SIPRA PE0370000, onde se lê:
área de 1255,7517 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco hectares,
setenta e cinco ares e dezessete centiares), leia-se: 978,8610 (nove-
centos e setenta e oito hectares, oitenta e seis ares e dez centiares).

Na Portaria INCRA/SR(03)/nº 017, de 03 de setembro de
2007, publicada do DOU de 18 de setembro de 2007, que criou o
Projeto de Assentamento São Boa Ventura, Código SIPRA
PE0371000, onde se lê: área de 3.631,2356 (três mil e seiscentos e
trinta e um hectares, dois mil e trezentos e cinqüenta e seis ares), leia-
se: 3579,2956 (três mil e quinhentos e setenta e nove hectares, dois
mil e novecentos e cinquenta e seis ares); e; onde se lê: criação de
121 (cento e vinte e um) unidades agrícolas familiares, leia-se: cria-
ção de 122 (cento e vinte e dois) unidades agrícolas familiares.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

RETIFICAÇÃO

Na Portaria AGU nº 300, de 9 de agosto de 2017, publicada
no Diário Oficial da União nº 154, de 11 de agosto de 2017, Seção 1,
pág. 2, no art. 3º, § 1º, inciso V, onde se lê: " V - o Corregedor-
Auxiliar da AGU na Região;", leia-se: "V - o Responsável pelo
Escritório Avançado da Corregedoria-Geral da AGU na Região;".

Presidência da República
.

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

PORTARIA Nº 99, DE 17 DE AGOSTO DE 2017

Consulta pública sobre Regulamento Téc-
nico definindo os requisitos mínimos de
identidade e qualidade para Produtos Hor-
tícolas

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MI-
NISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMEN-
TO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 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 5.741, de 30 de março de 2006, na Lei
nº 9.972, de 25 de maio de 2000, no Decreto nº 6.268, de 22 de
novembro de 2007, na Portaria MAPA nº 381, de 28 de maio de
2009, e o que consta do Processo no 21000.027827/2017-97, re-
solve:

Art. 1º Submeter à consulta pública, por um prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, o Pro-
jeto de Instrução Normativa, anexo II da presente Portaria, que apro-
va o Regulamento Técnico definindo os requisitos mínimos de iden-
tidade e qualidade para Produtos Hortícolas.

Parágrafo único. O Projeto de Instrução Normativa citado no
caput deste artigo estará disponível na rede mundial de computadores,
no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento atra-
vés do endereço http://www.agricultura.gov.br/legislacao/consultas-
publicas.

Art. 2º As sugestões advindas da consulta pública de que
trata o art. 1º, uma vez tecnicamente fundamentadas, deverão ob-
servar o modelo constante do Anexo I desta Portaria e serem en-
caminhadas, por escrito, ao seguinte endereço: Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Defesa Agropecuá-
ria, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Co-
ordenação-Geral de Qualidade Vegetal, Esplanada dos Ministérios,
Bloco D, Anexo Ala B, 3º andar, sala 346, CEP: 70.043-900, Brasília
- DF, ou para o endereço eletrônico cgqv-dipov@agricultura.gov.br.

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

LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL

ANEXO I

Nome Completo (pessoa física ou jurídica responsável pela sugestão):
Endereço (pessoa física ou jurídica responsável pela sugestão):
Cidade: UF:
Telefone: ( ) Fax: ( ) E-mail:
Segmento de atuação:
Texto publicado na Consulta
Pública:

Sugestão de inclusão, exclusão ou nova redação para o
texto publicado na Consulta Pública (destacado ao lado):

Justificativa tecnicamente embasada para a sugestão apresentada:

ANEXO II

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº , DE DE DE 2017.

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o
disposto na Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000, na Lei nº 7.802, de
11 de julho de 1989, no Decreto nº 6.268, de 22 de novembro de
2007, no Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, no Decreto nº
5.741, de 30 de março de 2006, e o que consta do Processo nº
21000.027827/2017-97 resolve:

Art. 1º Estabelecer o Regulamento Técnico definindo os re-
quisitos mínimos de identidade e qualidade para Produtos Hortí-
colas.

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.
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Art. 2º A verificação da conformidade dos requisitos mí-
nimos de identidade e qualidade não requer classificador habilitado
para sua realização e a emissão do Documento de Classificação,
podendo ser executada fora do posto de serviço.

Parágrafo único. A verificação da conformidade executada
pelo órgão de fiscalização será preferencialmente feita no local da
amostragem.

Art. 3º O detentor do produto hortícola deverá garantir a sua
conformidade aos requisitos estabelecidos neste Regulamento Téc-
nico.

Art. 4º Esta Instrução Normativa não se aplica nas seguintes
situações:

I- aos Produtos Hortícolas destinados à transformação in-
dustrial, desde que devidamente identificados como tal;

II - aos produtos processados, industrializados, descascados,
cortados, em conservas e minimamente processados, que estejam
prontos para o consumo;

III - aos brotos comestíveis resultantes da germinação de
sementes e de produtos hortícolas;

IV - aos produtos vendidos ou entregues pelo produtor aos
locais de acondicionamento e embalagem ou armazenamento;

V - aos produtos vendidos pelo produtor rural diretamente ao
consumidor final, salvo em casos abrangidos por legislação espe-
cífica;

VI - aos produtos vendidos em feiras livres e similares; e
VII - aos cocos verdes, cogumelos, palmitos, alcaparras,

amêndoas, nozes, castanhas, frutos secos e especiarias.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 5º Para efeito deste Regulamento Técnico considera-

se:
I - produto hortícola: produto oriundo da olericultura, da

fruticultura, da silvicultura, da floricultura e da jardinocultura;
II - dano na polpa: aquele de qualquer natureza, que atinge a

polpa do fruto;
III - dano por inseto: qualquer dano causado por inseto, tais

como lesões causadas por trips, cochonilhas, lagartas, ácaros, entre
outros;

IV - distúrbio fisiológico: a alteração de origem fisiológica
na cultivar, de causa não patológica, com suas diferentes manifes-
tações (na polpa, casca ou semente);

V - excessivamente maduro ou passado: o produto que pas-
sou do estádio ideal de maturação para o consumo;

VI - fisiologicamente desenvolvido: o produto hortícola que
atingiu o seu desenvolvimento fisiológico completo, característico da
cultivar;

VII - homogeneidade ou uniformidade: termos usados para
designar que o produto apresenta características de forma, tamanho e
cor muito parecidas.

VIII - lote: quantidade estabelecida do produto hortícola de
mesma cultivar ou variedade, com características uniformes;

IX - matérias estranhas indicativas de riscos à saúde humana
e matérias estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas: aquelas
detectadas macroscopicamente ou microscopicamente conforme le-
gislação específica da ANVISA;

X - odor estranho: odor impróprio ao produto que inviabilize
a sua utilização para o consumo humano.

XI - podridões: danos patológicos que impliquem em qual-
quer grau de decomposição, desintegração ou fermentação dos te-
cidos;

XII - pragas: espécies nocivas ao desenvolvimento agrícola
ou que provocam doenças.

XIII - produto firme: aquele com consistência adequada, com
a firmeza característica da fruta.

XIV - produto inteiro: aquele livre de qualquer mutilação ou
dano que comprometa a sua integridade;

XV - produto limpo: aquele livre de terra, ramas, folhas ou
qualquer outro tipo de matéria estranha.

XVI - produto são: aquele livre de enfermidades, podridões e
de danos causados por insetos ou pragas.

XVII - queimadura: a alteração na coloração normal da su-
perfície do produto em função da exposição excessiva ao sol ou a
temperaturas inadequadas no processamento pós-colheita;

XVIII - repasse: o procedimento de seleção ou separação dos
produtos que não atendam a determinadas características de iden-
tidade ou qualidade, objetivando a sua adequação aos requisitos exi-
gidos; e

XIX - substâncias nocivas à saúde humana: as substâncias ou
os agentes estranhos, de origem biológica, química ou física, que
sejam nocivos à saúde, previstas em legislação específica, cujo valor
se verifica fora dos limites máximos previstos.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS MÍNIMOS E TOLERÂNCIAS
Art. 6º Os produtos hortícolas devem apresentar os seguintes

requisitos mínimos de qualidade, observada a especificidade da es-
pécie:

I - inteiros;
II - limpos;
III - firmes;
IV - isentos de pragas;
V - fisiologicamente desenvolvidos;
VI - isentos de odores estranhos;
VII - não se apresentarem excessivamente maduros;
VIII - isentos de danos na polpa; e
IX - isentos de podridões.
Art. 7º É admitida em cada lote uma tolerância de até 10%

(dez por cento) em número ou em peso, de produtos que não atendam
aos requisitos mínimos de qualidade previstos nos incisos I a IX do
art. 6º desta Instrução Normativa e no âmbito dessa tolerância os
requisitos previstos nos incisos VIII e IX do art. 6º desta Instrução
Normativa não podem exceder 2% (dois por cento) do total.

Parágrafo único. Quando o produto hortícola possuir padrão
oficial de classificação específico prevalece a tolerância definida para
os requisitos ou parâmetros estabelecidos no padrão oficial de clas-
sificação desse produto.

Art. 8º O lote de produto hortícola que não atender as to-
lerâncias estabelecidas no artigo 7º desta Instrução Normativa será
considerado desconforme e não poderá ser comercializado como se
apresenta, devendo ser repassado para enquadramento nos respectivos
percentuais de tolerâncias ou destruído.

Art. 9º O produto hortícola importado que não atender aos
limites de tolerância estabelecidos no artigo 7º será considerado des-
conforme e somente poderá ser internalizado após o repasse para
enquadramento nos respectivos percentuais de tolerâncias, podendo
ainda ser rechaçado ou destruído.

Art. 10. Nos casos previstos nos artigos 8º e 9º desta Ins-
trução Normativa, o repasse do lote de produto hortícola será de
responsabilidade do detentor do produto ou seu responsável, con-
forme o caso.

Art. 11. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento - MAPA poderá efetuar análises de substâncias nocivas,
matérias estranhas indicativas de risco à saúde humana e matérias
estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas, de acordo com
legislação específica.

Parágrafo único. O produto será desclassificado quando se
constatar a presença das substâncias de que trata o caput deste artigo
em limites superiores ao máximo estabelecido na legislação espe-
cífica, ou, ainda, quando se constatar a presença de substâncias não
autorizadas para o produto.

CAPÍTULO III
DA AMOSTRAGEM
Art. 12. A amostragem será realizada por lote.
Art. 13. No caso de produtos a granel, dispostos em gôndolas

ou contentores, expostos à venda e destinados diretamente à ali-
mentação humana, o lote, para efeitos de amostragem, será o quan-
titativo presente na gôndola ou contentor no momento da ação fiscal
e a responsabilidade sobre o produto será do seu detentor.

Art. 14. Caberá ao proprietário, possuidor, detentor ou trans-
portador propiciar a identificação e a movimentação do produto, in-
dependentemente da forma em que se encontra, possibilitando as
condições necessárias aos trabalhos de amostragem exigidos pela
autoridade fiscalizadora.

Art. 15. No caso em que se verificar contentores, embalagens
ou produtos danificados, estes não devem ser amostrados, cabendo o
repasse, o descarte ou a destruição, que ocorrerá por conta do res-
ponsável ou detentor do produto.

Art. 16. A amostragem do produto hortícola embalado de-
verá obedecer ao disposto na tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Amostragem para produto hortícola embalado:

Número de embalagens que compõem o lo-
te

Número mínimo de embalagens a serem
amostradas

Até 100 5
101 a 300 7
301 a 500 9

501 a 1.000 10
Mais de 1.000 15

§ 1º As embalagens devem ser retiradas ao acaso, em di-
ferentes pontos e níveis do lote, de forma a manter a represen-
tatividade do mesmo, formando-se uma amostra com no mínimo 50
(cinquenta) unidades do produto, observando o que segue:

§ 2º quando o total das embalagens amostradas não contiver
50 (cinquenta) unidades do produto, a amostragem deve ser com-
plementada, retirando-se embalagens do mesmo lote, também ao aca-
so, até atingir, no mínimo, as 50 (cinquenta) unidades do produto;
e

§ 3º quando o total das embalagens que compõem o lote não
contiver 50 (cinquenta) unidades do produto, a amostra será o próprio
lote.

Art. 17. A amostragem do produto hortícola a granel deverá
obedecer ao disposto na tabela 2 a seguir:

Tabela 2 - Amostragem para produto hortícola a granel:

Peso do lote (Kg) Quantidade mínima a ser amostrada (Kg)
Até 200 10
201 a 500 20
501 a 1000 30
1001 a 5000 60
Mais de 5000 100

§ 1º As amostras devem ser retiradas ao acaso, em diferentes
pontos e níveis do lote, de forma a manter a representatividade do
mesmo, formando-se uma amostra de trabalho com no mínimo 50
(cinquenta) unidades do produto, observando o que segue:

§ 2º quando o total de produto amostrado em quilogramas
não atingir no mínimo 50 (cinquenta) unidades, a amostragem deve
ser complementada, retirando-se unidades do mesmo lote, também ao
acaso, até atingir o valor mínimo exigido para a amostra de tra-
balho;

§ 3º no caso do lote ser inferior a 50 (cinquenta) unidades do
produto, a amostra será o próprio lote; e

§ 4º no caso da quantidade amostrada for superior a 50
(cinquenta) unidades, a amostra deverá ser reduzida ao acaso até se
obter 50 (cinquenta) unidades do produto.

Art. 18. O produto amostrado após ser analisado, sempre que
possível, será recolocado no lote ou devolvido ao interessado no
produto, desde que esteja apto ao consumo humano.

Art. 19. O responsável pela amostragem ou o órgão de fis-
calização não será obrigado a recompor ou ressarcir o produto amos-
trado, que porventura foi danificado ou que teve sua quantidade
diminuída, em função da realização da amostragem e da classifi-
cação.

CAPÍTULO IV
DA MARCAÇÃO OU ROTULAGEM
Art. 20. A marcação ou rotulagem dos produtos hortícolas é

de responsabilidade do seu fornecedor ou do seu detentor.
Art. 21. No caso dos produtos hortícolas embalados des-

tinados diretamente à alimentação humana, a marcação ou rotulagem,
uma vez observada à legislação específica, deverá conter, no mínimo,
as seguintes informações:

I - nome do produto;
II - identificação do lote;
III - identificação do responsável pelo produto: nome, Ca-

dastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro Nacional
de Pessoa Física (CPF) e o endereço; e

IV - município e estado de origem da produção.
Art. 22. No caso dos produtos hortícolas a granel destinados

diretamente à alimentação humana e expostos à venda, as infor-
mações devem ser colocadas em lugar de destaque, contendo, no
mínimo, o nome do produto e o município e o estado de origem da
produção.

Art. 23. No caso dos produtos hortícolas importados des-
tinados diretamente à alimentação humana deverão constar as se-
guintes informações:

I - nome do produto;
II - identificação do lote;
III - país de origem; e
IV - nome empresarial, endereço e CNPJ ou CPF do im-

p o r t a d o r.
Art. 24. No caso dos produtos hortícolas importados a granel

destinados diretamente à alimentação humana e expostos à venda, as
informações devem ser colocadas em lugar de destaque, contendo, no
mínimo, o nome do produto e o país de origem.

Art. 25. 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. 26. 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 V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27. Com o objetivo de uniformizar os critérios de pa-

dronização, poderá ser elaborado um referencial fotográfico para os
produtos hortícolas de acordo com as especificidades do produto.

Art. 28. As dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento
Técnico serão resolvidas pela área técnica competente do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 29. Esta Instrução Normativa entra em vigor decorridos
180 (cento e oitenta) dias da data de sua publicação.

Art. 30. Ficam revogadas a Instrução Normativa SARC nº 1,
de 1º de fevereiro de 2002, a Portaria MA nº 242, de 17 de setembro
de 1992, a Portaria MA nº 126, de 15 de maio de 1981, a Portaria
MA nº 529, de 18 de março de 1995, a Portaria MA nº 553, de 30 de
agosto de 1995 e a Portaria MA nº 1012, de 17 de novembro de
1978.

BLAIRO MAGGI

PORTARIA Nº 100, DE 17 DE AGOSTO DE 2017

Consulta pública sobre registro no Cadastro
Geral de Classificação do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MI-
NISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMEN-
TO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 118 e 52 do
Anexo I do Decreto 8.852, de 20 de setembro de 2016, tendo em vista
o disposto no Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, na Lei nº
9.972, de 25 de maio de 2000, no Decreto nº 6.268, de 22 de
novembro de 2007, na Portaria MAPA nº 381, de 28 de maio de
2009, e o que consta do Processo no 21000.022107/2017-35, re-
solve:

Art. 1º Submeter à consulta pública, por um prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, o Pro-
jeto de Instrução Normativa, anexo II da presente Portaria, que es-
tabelece a amplitude, os requisitos, os critérios e os prazos para fins
de registro no Cadastro Geral de Classificação do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (CGC/MAPA) de pessoas físicas
ou jurídicas envolvidas no processo de classificação de produtos
vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico.Parágrafo
único. O Projeto de Instrução Normativa citado no caput deste artigo
estará disponível na rede mundial de computadores, no site do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através do endereço
h t t p : / / w w w. a g r i c u l t u r a . g o v. b r / l e g i s l a c a o / c o n s u l t a s - p u b l i c a s .

Art. 2º As sugestões advindas da consulta pública de que
trata o art. 1º, uma vez tecnicamente fundamentadas, deverão ob-
servar o modelo constante do Anexo I desta Portaria e serem en-
caminhadas, por escrito, ao seguinte endereço: Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Defesa Agropecuá-
ria, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Co-
ordenação-Geral de Qualidade Vegetal, Esplanada dos Ministérios,
Bloco D, Anexo Ala B, 3º andar, sala 346, CEP: 70.043-900, Brasília
- DF, ou para o endereço eletrônico cgqv-dipov@agricultura.gov.br.

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

LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL
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