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Art. 1º A Procuradoria Seccional Federal em Canoas/RS
exercerá a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fun-
dações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos cré-
ditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-
os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial, ob-
servado o disposto na Portaria PGF nº 267, de 16 de março de 2009,
e ressalvada a competência atribuída no art. 2º.

Art. 2º A Procuradoria Federal Especializada junto ao Ins-
tituto Nacional do Seguro Social - INSS em Canoas/RS prestará a
consultoria e o assessoramento jurídicos da Gerência Executiva do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Canoas/RS.

Parágrafo único. A atribuição de que trata o caput não inclui
a consultoria e o assessoramento jurídicos em matéria de benefícios.

Art. 3º A Procuradoria Federal Especializada junto ao Ins-
tituto Nacional do Seguro Social - INSS e a Procuradoria Seccional
Federal em Canoas/RS prestarão colaboração mútua, sob a coor-
denação do responsável pela última.

Parágrafo único. Inclui-se na colaboração de que trata o
caput a Representação da Procuradoria Federal Especializada junto
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Torres/RS.

Art. 4º Todas as citações e intimações dirigidas a qualquer
autarquia ou fundação pública federal serão recebidas pela Procura-
doria Seccional Federal em Canoas/RS, observada sua competência
territorial e, no que couber, o disposto na Portaria PGF nº 520, de 25 de
junho de 2008, e na Portaria PGF nº 535, de 27 de junho de 2008.

Art. 5º A Representação da Procuradoria Federal Especiali-
zada junto ao INSS no Município de Torres/RS permanece com a re-
presentação judicial do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
observado o disposto na Portaria PGF nº 520, de 27 de maio de 2009.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS

SUBPROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA No- 1.236, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a colaboração temporária da
Procuradoria Federal no Estado de Rondô-
nia à Procuradoria Federal junto à Funda-
ção Nacional de Saúde - FUNASA em Por-
to Velho/RO.

O SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi delegada pelo Procurador-Geral Federal, nos
termos da Portaria PGF nº 200, de 25 de fevereiro de 2008, resolve:

Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado de Rondônia pres-
tará colaboração temporária à Procuradoria Federal junto à Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA em Porto Velho/RO, pelo prazo de 90
(noventa) dias e sob a coordenação do responsável pela primeira.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, convalidando-se os atos anteriormente praticados.

ANTONIO ROBERTO BASSO

"Art. 9º
............................................................................................................

V - planta de localização da propriedade ou outro instru-
mento, a critério do Serviço Veterinário Oficial responsável pelo
registro, capaz de demonstrar as instalações, estradas, cursos d'água,
propriedades limítrofes e suas respectivas atividades;

VI - planta baixa das instalações do estabelecimento ou outro
instrumento, a critério do Serviço Veterinário Oficial responsável pelo
registro, capaz de demonstrar toda a infraestrutura instalada;

................................................................................................."
(NR)

"Art.
10...........................................................................................................

§ 1º Na hipótese da existência de laboratório no estabe-
lecimento de que trata este artigo, este deve estar localizado fi-
sicamente fora da cerca de isolamento dos núcleos de produção.

§ 2º Poderão ser admitidas pelo SEFAG/SEDESA-SFA, ba-
seadas em avaliação do risco para a sanidade avícola, alterações nas
distâncias mínimas mencionadas neste artigo, em função da adoção
de novas tecnologias, da existência de barreiras naturais (reflores-
tamento, matas naturais, topografia) ou artificiais (muros de alve-
naria) e da utilização de técnicas de manejo e medidas de bios-
segurança diferenciadas que dificultem a introdução e a disseminação
de agentes de doenças." (NR)

"Art. 11. Os estabelecimentos avícolas de reprodução serão
construídos de modo que as superfícies interiores dos seus galpões
permitam a limpeza e desinfecção, que o piso seja em alvenaria, e
que os galpões sejam providos de proteção ao ambiente externo, com
instalação de telas com malha de medida não superior a 1 (uma)
polegada ou 2,54 cm (dois centímetros e cinquenta e quatro mi-
límetros), à prova da entrada de pássaros, animais domésticos e sil-
vestres.

§ 1º Os estabelecimentos avícolas de reprodução deverão
possuir cerca de isolamento de no mínimo 1 m (um metro) de altura
em volta do galpão ou do núcleo, com afastamento mínimo de 10 m
(dez metros), de forma a evitar a passagem de animais domésticos,
não sendo permitido o trânsito e a presença de animais de outras
espécies no interior dos núcleos.

§ 2º Os estabelecimentos avícolas de reprodução, que uti-
lizem galpões fechados com tela de malha superior a 1 (uma) po-
legada ou 2,54 cm (dois centímetros e cinquenta e quatro milímetros),
terão até 6 de dezembro de 2012 para que sejam substituídas suas
telas para malha não superior a 1 (uma) polegada ou 2,54 cm (dois
centímetros e cinquenta e quatro milímetros), devendo, neste período,
adotar as outras medidas de biossegurança e de manejo previstas
nesta Instrução Normativa." (NR)

"Art. 14. As instalações dos Estabelecimentos Avícolas Co-
merciais deverão ser construídas com materiais que permitam limpeza
e desinfecção e que os mesmos sejam providos de proteção ao am-
biente externo, com instalação de telas com malha de medida não
superior a 1 (uma) polegada ou 2,54 cm (dois centímetros e cinquenta
e quatro milímetros), à prova da entrada de pássaros, animais do-
mésticos e silvestres.

§ 1º Os estabelecimentos de aves comerciais de corte e os
estabelecimentos de postura comercial deverão possuir cerca de iso-
lamento de no mínimo 1 m (um metro) de altura em volta do galpão
ou do núcleo, com um afastamento mínimo de 5 m (cinco metros),
eficaz para evitar a passagem de animais domésticos, não sendo
permitido o trânsito e a presença de animais de outras espécies em
seu interior.

§ 2º .........................................................................................
§ 3º Os estabelecimentos avícolas comerciais preexistentes

terão até 6 de dezembro de 2012 para a instalação de telas com malha
não superior a 1 (uma) polegada ou 2,54 cm (dois centímetros e
cinquenta e quatro milímetros) nos vãos externos livres dos gal-
pões.

§ 4º Os estabelecimentos de criação de outras aves de pro-
dução e aves ornamentais deverão ser providos de telas com malha de
medida não superior a 1 (uma) polegada ou 2,54 cm (dois centímetros
e cinquenta e quatro milímetros), à prova de pássaros, animais do-
mésticos e silvestres; e, em caso de criações ao ar livre, devem
possuir telas na parte superior dos piquetes.

§ 5º Os estabelecimentos produtores de aves ornamentais,
que já utilizem galpões fechados com tela de malha superior a 1
(uma) polegada ou 2,54 cm (dois centímetros e cinquenta e quatro
milímetros), terão até 6 de dezembro de 2012 para a substituição para
malha não superior a 1 (uma) polegada ou 2,54 cm (dois centímetros
e cinquenta e quatro milímetros).

§ 6º Não é permitido o trânsito e presença de animais do-
mésticos no interior dos núcleos dos estabelecimentos de criação de
aves de produção e ornamentais." (NR) "Art. 22.
..............................................................................................................

§ 7º Os estabelecimentos avícolas de reprodução e comer-
ciais deverão estabelecer procedimentos para garantir a rastreabi-
lidade dos animais e dos ovos incubáveis, não sendo permitidos
procedimentos conjuntos entre pintos de um dia ou ovos férteis pro-
venientes de estabelecimentos avícolas de status sanitários diferentes,
sob pena do rebaixamento do status sanitário de todos pintos de um
dia ou ovos férteis manipulados conjuntamente." (NR)

"Art. 26. O trânsito interestadual de aves, inclusive as des-
tinadas ao abate, além de esterco e cama de aviário, obedecerão às
normas estabelecidas pelo MAPA." (NR)

Art. 2º Acrescentar o art. 30, no Anexo I, da Instrução
Normativa MAPA nº 56, de 2007:

"Art. 30. O disposto na presente Instrução Normativa não
exime o estabelecimento do cumprimento da legislação ambiental
específica, no que concerne à licença."(NR)

Art. 3º Acrescentar o inciso XIII ao art. 2º, os §§ 1º e 2º ao
art. 8º, e o § 3º ao art. 10, do Anexo I, da Instrução Normativa MAPA
nº 56, de 2007, nos seguintes termos:

"Art. 2º ...................................................................
XIII - estabelecimento para classificação, seleção e arma-

zenamento de ovos férteis: estabelecimento avícola que recebe ovos
férteis provenientes de estabelecimentos matrizeiros para fins de clas-
sificação, seleção e armazenamento." (NR)

"Art. 8º ..................................................................................
§ 1º Igualmente serão registrados nos Órgãos Estaduais de

Defesa Sanitária Animal de que trata o caput deste artigo os es-
tabelecimentos de recria de que trata o art. 2º, inciso VI, desde que
realizem recria de postura de aves de postura para alojamento próprio,
podendo a fase de produção ser realizada na mesma propriedade ou
em outra, porém do mesmo proprietário, e que as aves não sofram
trânsito interestadual.

§ 2º Os estabelecimentos avícolas comerciais preexistentes
deverão adequar-se aos procedimentos de registro, junto aos Órgãos
Estaduais de Defesa Sanitária Animal, até 6 de dezembro de
2012."(NR)

"Art. 10 .............................................................................
§ 3º Ficam excluídos das exigências descritas nos incisos I e

III, deste artigo, os estabelecimentos descritos no § 1º, do art.
8º."(NR)

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5º Ficam revogados o inciso VI do art. 9º, e o parágrafo
único do art. 8º, do Anexo I, da Instrução Normativa MAPA nº 56, de
4 de dezembro de 2007.

REINHOLD STEPHANES

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 39,
DE 3 DE DEZAMBRO DE 2009

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MI-
NISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMEN-
TO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 9º e 42, do
Anexo I, do Decreto nº 5.351, de 21 de janeiro de 2005, no Decreto
nº 24.114, de 12 de abril de 1934, no Decreto nº 5.759, de 17 de abril
de 2006, no Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, na
Instrução Normativa nº 23, de 2 de agosto de 2004, na Instrução
Normativa nº 6, de 16 de maio de 2005, e considerando ainda o
resultado da Análise de Risco de Pragas e o que consta do Processo
nº 21000.000898/2003-47, resolve:

Art. 1º Aprovar os requisitos fitossanitários para a impor-
tação de grãos de trigo (Triticum aestivum) (Categoria 3, Classe 9)
produzidos na Rússia.

Art. 2º O envio especificado no art. 1º deverá estar acom-
panhado de Certificado Fitossanitário - CF, emitido pela Organização
Nacional de Proteção Fitossanitária - ONPF da Rússia, com as se-
guintes Declarações Adicionais - DA:

I - DA2: o envio foi tratado com fumigação (especificar:
produto, dose ou concentração, temperatura, tempo de exposição),
para o controle do inseto Trogoderma variabile e dos ácaros Acarus
siro e Penthaleus major, sob supervisão oficial";

II - DA5: o local de produção de grãos de trigo foi sub-
metido à inspeção oficial durante o ciclo da cultura e não foram
detectadas as plantas daninhas Orobanche spp. e Cirsium arvense; e

III - DA15: os grãos de trigo encontram-se livres dos ne-
matóides Anguina tritici, Ditylenchus destructor e Heterodera avenae;
dos fungos Tilletia laevis, Urocystis agropyri e Ceratobasidium ce-
reale; das plantas daninhas Orobanche spp., Cirsium arvense, Acrop-
tilon repens, Alopecurus myosuroides, Amaranthus blitoides, Cen-
taurea difusa, Euphorbia helioscopia, Heliotropium europaeum, Lo-
lium rigidum, Hibiscus trionum, Polygonum scabrum, Setaria pumila
e Sonchus arvensis, de acordo com o resultado da análise oficial em
laboratório nº ( ).

Parágrafo único: Em caso de constatação de ineficácia da
fumigação prevista no inciso I deste artigo, será realizada nova fu-
migação sob supervisão oficial da ONPF da Rússia.

Art. 3º Os compartimentos que transportarão os grãos de
trigo deverão passar por tratamento de desinfestação pré-embarque
com produtos à base de inseticidas com comprovada eficiência.

Parágrafo único. As especificações do tratamento (produto,
dose ou concentração, temperatura, umidade e tempo de aplicação)
devem constar do Certificado Fitossanitário - CF.

Art. 4º Os compartimentos dos navios ou contêineres serão
de uso exclusivo para transporte dos envios especificados no art. 1º
desta Instrução Normativa, não podendo acondicionar outro produ-
to.

Art. 5º Os pontos de entrada para as partidas de trigo da
Rússia serão nos Estados do Nordeste, cujos moinhos estão loca-
lizados na zona portuária.

Parágrafo único. As partidas de grão de trigo da Rússia serão
processadas exclusivamente nestes moinhos, sendo vedado o trânsito
interno do produto in natura importado.

Art. 6º As partidas importadas de grãos especificadas no art.
1º serão inspecionadas no ponto de ingresso (Inspeção Fitossanitária -
IF) e estarão sujeitas à coleta de amostras para análise fitossanitária

em laboratórios oficiais ou credenciados.
Parágrafo único. Em caso de coleta de amostras, os custos do

envio destas, bem como os das análises fitossanitárias, serão com
ônus para os interessados.

Art. 7º Caso seja interceptada praga quarentenária ou praga
sem registro de ocorrência no Brasil, nas partidas importadas citadas
no art. 1º desta Instrução Normativa, deverão ser adotados os pro-
cedimentos constantes no Decreto nº 24.114, de 12 de abril de
1934.

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 59, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2009

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 no Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, no Decreto nº
24.548, de 3 de julho de 1934, na Instrução Normativa MAPA nº 56,
de 4 de dezembro de 2007, e o que consta do Processo no

21000.010667/2009-37, resolve:
Art. 1º Alterar o inciso III do art. 2º, o art. 5º, os incisos V

e VI do art. 9º, os §§ 1º e 2º do art. 10, o caput e os §§ 1º e 2º do
art. 11, o caput e os §§ 1º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 14, o § 7º do art. 22,
e o caput do art. 26 do Anexo I, da Instrução Normativa MAPA nº
56, de 4 de dezembro de 2007, que passam a vigorar com as se-
guintes redações:

"Art. 2º ................................................................................
III - estabelecimento avoseiro: granja ou núcleo de avós,

importadora, exportadora e produtora de ovos férteis para produção
de matrizes.

..............................................................................................."
(NR)

"Art. 5º Estabelecimento avícola preexistente é o criatório
avícola cujo projeto de construção foi pré-aprovado pelo Serviço
Veterinário Oficial, antes 6 de dezembro de 2007."(NR)

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.
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