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SEÇÃO III
DA PERDA DE VALIDADE E CANCELAMENTO DA CONCESSÃO DE USO DO
SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL
Art. 29. A concessão de uso do Selo Combustível Social perderá a validade, a

qualquer tempo, nas seguintes hipóteses:
I - cancelamento da autorização expedida pela Agência Nacional do Petróleo,

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP);
II - cancelamento do Registro Especial de Produtor de Biodiesel expedido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
III - não houver pedido de renovação depois de passado o prazo de validade da

concessão de uso do Selo Combustível Social, conforme art. 27.
Art. 30. Na hipótese de constatação de desatendimento de qualquer um dos

critérios dispostos nesta Portaria, a concessão de uso do Selo Combustível Social será
cancelada, a qualquer tempo, devendo-se observar os procedimentos indicados no art.
31.

Art. 31. O procedimento de cancelamento seguirá os seguintes passos:
I - o processo tramitará no MAPA em autos apartados e em apenso aos autos

principais;
II - a empresa será notificada, por meio de ofício, constando os fatos e

fundamentos legais pertinentes, com a delimitação de um prazo de 30 dias para a
apresentação das alegações e documentos comprobatórios, conforme dispõe o inciso III do
art. 3º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, sendo que serão recusadas, mediante
decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando consideradas
ilícitas, impertinentes, desnecessárias e protelatórias; e

III - decorrido o prazo estabelecido e mantida a situação de inconformidade, a
empresa será notificada da decisão de cancelamento da concessão, conforme dispõe o art.
48 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e a qual será publicada no Diário Oficial da
União.

§ 1º. O cancelamento da concessão de uso do Selo Combustível Social passará
a contar a partir da data de publicação no Diário Oficial da União.

§ 2º. O produtor de biodiesel somente poderá ingressar com novo pedido de
concessão de uso do Selo Combustível Social após decorridos 09 (nove) meses da
publicação do cancelamento da concessão de uso do Selo Combustível Social.

§ 3º. No caso de descumprimento do termo de compromisso de compensação,
previsto no inciso II do §5º do art. 28, o prazo do dispositivo anterior será de 24 (vinte e
quatro) meses da publicação do cancelamento da concessão de uso do Selo Combustível
Social.

Art. 32. Os pedidos de nova concessão de uso do Selo Combustível Social
realizados pelo produtor de biodiesel que se encontra com a concessão de uso cancelada
em data anterior à publicação desta Portaria, também deverão respeitar os prazos
dispostos no art.31.

SEÇÃO IV
DA RENOVAÇÃO DE USO DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL
Art. 33. A renovação da concessão de uso do Selo Combustível Social deverá ser

solicitada ao MAPA, por meio de ofício endereçado ao Secretário de Agricultura Familiar e
Cooperativismo, no período de 5 (cinco) meses antes do término da validade da
concessão.

§ 1º. A renovação será concedida mediante atualização documental prevista
nos incisos I, II, III, IV e V do art. 24, e auditoria de campo, caso julgado necessário.

§ 2º. A renovação da concessão de uso do Selo Combustível Social será
publicada, por extrato, no Diário Oficial da União, ficando dispensada a emissão posterior
de quaisquer documentos que impliquem a repetição do ato, tais como certidões,
declarações e outros.

§ 3º. A renovação da concessão de uso não desobriga o produtor de biodiesel
de passar por avaliação de manutenção, conforme disposto na Seção II do Capítulo III,
referente ao período da concessão de uso anterior.

§ 4º. Mesmo após a renovação, o MAPA poderá proceder com o cancelamento
da concessão de uso, conforme disposto na Seção III do Capítulo III.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34. Devem ser comunicadas ao MAPA as situações de mudança de

endereço da unidade industrial, mudança de razão social, alterações no contrato social,
incorporações, alteração na capacidade produtiva autorizada pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), encerramento de atividades do
produtor de biodiesel, abertura de filiais para compra de matéria-prima da agricultura
familiar, com as respectivas documentações comprobatórias.

§ 1º. As situações que envolvam a transferência de titularidade da
concessão de uso do Selo Combustível Social entre empresas deverão ser apresentadas
ao MAPA, com respectiva documentação, objetivando a avaliação e dotação dos
procedimentos cabíveis.

§ 2º. Quaisquer inconformidades verificadas em atividades de filiais, abertas
pelo produtor de biodiesel para compra de matéria-prima da agricultura familiar, serão
de total responsabilidade do produtor de biodiesel detentor do Selo Combustível
Social.

Art. 35. O MAPA poderá celebrar convênios, contratos ou outros ajustes
para a realização dos procedimentos relativos ao monitoramento e avaliação do
cumprimento dos critérios do Selo Combustível Social, conforme estabelecido no
Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004 ou outro que venha substituí-lo.

Art. 36. Revoga-se a Portaria nº 515, de 21 de agosto de 2018.
Art. 37. As regras estabelecidas nesta Portaria serão aplicadas para as

aquisições e contratos estabelecidos a partir da safra 2019/2020, para todos os
produtores de biodiesel detentores da concessão de uso do Selo Combustível Social.

Art. 38. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS MONTES CORDEIRO
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PORTARIA Nº 145, DE 23 DE JULHO DE 2019

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº
3.035, de 27 de abril de 1999, tendo em vista o constante nos autos do Processo nº
21000.031639/2017-63 e respectivo PARECER n. 00360/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU, de
10 de julho de 2019, e DESPACHO n. 01746/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU, de 17 de julho
de 2019 (SEI nº 7901675), que adota, e sob o fundamento do artigo 134 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, resolve:

Art. 1º Aplicar a penalidade de CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA ao ex-servidor
FRANCISCO CARLOS DE ASSIS, matrícula SIAPE nº 21230, integrante do Quadro Permanente
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por infringência às proibições
contidas nos incisos IX e XII, do art. 117 e incisos IV, XI e XIII do art. 132, todos da Lei nº
8.112, de 1990, combinando-se o inciso IV do art. 132, da Lei nº 8.112, de 1990 com o
disposto art. 9º, inciso I, e art. 11, caput, e inciso I, todos da Lei nº 8.429 de 2 de junho
de 1992, com a consequente proibição do seu retorno ao serviço público federal, em
aplicação da regra disposta art. 137, da Lei nº 8112, de 1990.

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

MARCOS MONTES CORDEIRO

PORTARIA Nº 146, DE 23 DE JULHO DE 2019

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe foi delegada pelo artigo 1º, inciso I, do Decreto
nº 3.035, de 27 de abril de 1999, tendo em vista o constante nos autos do Processo nº
21000.031639/2017-63 e respectivo PARECER n. 00360/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU, de
10 de julho de 2019, e DESPACHO n. 01746/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU, de 17 de julho
de 2019 (SEI nº 7901675), que adota, e sob o fundamento do artigo 134 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, resolve:

Art. 1º Aplicar a penalidade de CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA ao ex-servidor
DINIS LOURENÇO DA SILVA, matrícula SIAPE nº 4934, integrante do Quadro Permanente do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por infringência às proibições contidas
nos incisos IX e XII, do art. 117 e incisos IV, XI e XIII do art. 132, todos da Lei nº 8.112, de
1990, combinando-se o inciso IV do art. 132, da Lei nº 8.112, de 1990 com o disposto art.
9º, inciso I, e art. 11, caput, e inciso I, todos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com
a consequente proibição do seu retorno ao serviço público federal, em aplicação da regra
disposta art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 1990.

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

MARCOS MONTES CORDEIRO

SECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO
DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
PORTARIA Nº 3.167, DE 17 DE JULHO DE 2019

O Superintendente da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento no Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o
Regimento Interno das SFAs, aprovado pela Portaria nº 561, de 11 de abril de 2018 e,
considerando o que consta no Decreto - Lei N.º 818, de 05 de setembro de 1969 e na
Norma Interna 001 de 12.01.2010, resolve:

Habilitar o Médico Veterinário VALDECIR FRANCISCO PINTO JUNIOR , inscrito no
CRMV-MT sob nº 3883, para fornecer Certificado de Inspeção Sanitária- CIS-E para trânsito
intra e interestadual de produtos e subprodutos de origem animal (não comestíveis) para
fins industriais nos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande - Mato Grosso, observando as
normas e dispositivos sanitários legais em vigor.

JOSE DE ASSIS GUARESQUI

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO NO ESTADO DA PARAÍBA

PORTARIA Nº 3.107, DE 12 DE JULHO DE 2019

O SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais e tendo em
vista a Portaria nº 561, de 11 de abril de 2018, publicada no D.O.U. de 13/04/2018,
combinado com o que consta dos Processos SEI nº 21000.015362/2018-11 e
21000.017303/2018-79 e ainda o que consta do Processo nº 21032.009390/2019-02,
resolve:

Art. 1º - HABILITAR o Médico Veterinário PAULO ROBERTO RODRIGUES DE
DEUS, inscrito no CRMV-PB sob o número 01853-VS, para emissão de Guia de Trânsito
Animal - GTA, para trânsito de Aves, no município de Campina Grande, no Estado da
Paraíba, observando as normas e dispositivos legais em vigor.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LÚCIO AURÉLIO BRAGA MATOS
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