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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO
FEDERAL E ENTORNO

PORTARIA No- 14, DE 11 DE JULHO DE 2017

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA NO DIS-
TRITO FEDERAL E ENTORNO, no uso de suas atribuições que lhe

são conferidas pelo art. 19 da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto

n° 6.812, de 3 de abril de 2009, e tendo em vista competência conferida

pelo art. 132, Inciso VI, do Regimento Interno do INCRA, aprovado pela

Portaria n° 20, de 8 de abril de 2009, e inciso II, alínea "c" do Anexo I da

Instrução Normativa/INCRA/N°. 62, de 21 de junho de 2010, e;

Considerando os termos da resolução/CDR de 16 de junho
de 2017, resolve:

Art. 1° Declarar anuência (concordância) com o desmem-
bramento de área rural para fins rural denominado "Fazenda Quinhão
11 (parte)", com área de 4,4826 ha hectares (quatro hectares quarenta
e oito ares e vinte e seis centiares), situado no Distrito Federal,
registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na
matrícula nº 129.427 (R-1), livro 2 ficha 01, em nome de NEWTON
GOULART , de acordo com os autos do processo administrativo nº
54700.001082/2016-17.

Art. 2° Ressalvar que a anuência do INCRA engloba apenas
a modificação da estrutura fundiária do imóvel, não alcançando os
aspectos ambientais e minerais, e não desobriga a requerente de
observar a legislação federal e distrital que cuidam do meio ambiente
e da preservação dos recursos naturais, devendo, portanto, colher nos
órgãos competentes as licenças, autorizações e alvarás, inclusive am-
bientais e minerais, necessários à concretização do pretendido em-
preendimento.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA

COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL

RESOLUÇÃO No- 4, DE 11 DE JULHO DE 2017

O COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL DA SUPERIN-
TENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO DISTRITO FEDE-
RAL E ENTORNO DO INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, Autarquia Federal

criada pelo Decreto-lei nº. 1.110, de 09 de julho de 1970, alterado

pela Lei nº. 7.231, de 23 de outubro de 1984, por seu Coordenador,

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 13º, Inciso

I do Regimento Interno do INCRA, e inciso II, alínea "c" do Anexo

I da Instrução Normativa/INCRA/Nº. 62, de 21 de junho de 2010 e

tendo em vista a decisão adotada em sua reunião realizada em 24 de

fevereiro de 2015; e,

Considerando o pedido efetuado pelo senhor NEWTON
GOULART de autorização para desmembramento de área do imóvel
denominado "QUINHÃO 11 (PARTE) lugar conhecido como Ser-
rinha", situado no Distrito Federal, presente nos autos do Processo
Administrativo de nº 54700.001082/2016-17

Considerando disposto no artigo 225 do Provimento Geral da
Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços
Notariais e de Registro, resolve:

Art. 1º Em conformidade com Comitê de Decisão Regional
do INCRA no Distrito Federal (CDR) a Superintendente Regional
autoriza o desmembramento da área acima mencionada, para fins
agrícolas, dentro da FAZENDA TABOQUINHA, MATRICULA
129.427(R-1) LIVRO 2, área registrada de 4,4310 há em nome de
NEWTON GOULART.

Art. 2° Que a anuência do INCRA engloba apenas a mo-
dificação da estrutura fundiária do imóvel, não alcançando os as-
pectos ambientais que o envolve, logo, não desobriga o requerente de
obter, na Administração Pública (Distrital e Federal) as licenças,
autorizações e alvarás, inclusive ambientais, necessários à concre-
tização do pretendido empreendimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA
Coordenador do Comitê

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

PORTARIA No- 4, DE 13 DE JULHO DE 2017

Aprova o Regimento do Comitê de Go-
vernança, Riscos, Controles e de Gover-
nança Digital - CGRC-GD e dá outras pro-
vidências, no âmbito do Instituto Nacional
de Tecnologia da Informação - ITI.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIO-
NAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AUTARQUIA
FEDERAL, VINCULADA À CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.

9°, inc. VI, do Decreto n° 8.895, de 9 de fevereiro de 2017, e tendo

em vista o disposto no art. 23 da Instrução Normativa Conjunta n° 1,

de 10 de maio de 2016, do então Ministério do Planejamento, Or-

çamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União, bem como no

art. 9°, do Decreto n° 8.638, de 15 de janeiro de 2016, resolve

Art. 1° - Aprovar o Regimento do Comitê de Governança,
Riscos, Controles e de Governança Digital - CGRC-GD, na forma do
anexo I, conforme deliberação em reunião do respectivo Comitê em
03 de julho de 2017.

Art. 2º - Extinguir o Comitê Estratégico de Tecnologia da
Informação (CETI) visto que as atribuições deste Comitê passam a
ser de responsabilidade do CGRC-GD.

Art. 3º - Revoga-se a Portaria n° 47 de 18 de outubro de
2011, publicada no DOU em 19 de outubro de 2011, que criou o
Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GASTÃO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS

ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS,
CONTROLES E GOVERNANÇA DIGITAL DO INSTITUTO

NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI

CAPÍTULO I

DA COMPETÊNCIA DO COMITÊ

Art. 1º O Comitê de Governança, Riscos, Controles e Go-
vernança Digital - CGRC-GD, instituído no âmbito do Instituto Na-
cional de Tecnologia da Informação - ITI, de acordo com estabelecido
na IN Conjunta MP/CGU, n° 1 de 10 de maio de 2016 e no Decreto
n° 8.638, de 15 de janeiro de 2016, consubstanciados na Portaria n°
33, de 20 de junho de 2017, atuará de acordo com os termos deste
regimento.

Art. 2° Compete ao Comitê de Governança, Riscos, Con-
troles e Governança Digital - CGRC-GD:

I - promover práticas e princípios de conduta e padrões de
comportamentos;

II - institucionalizar estruturas adequadas de governança,
gestão de riscos e controles internos;

III - promover o desenvolvimento contínuo dos agentes pú-
blicos e incentivar a adoção de boas práticas de governança, de gestão
de riscos e de controles internos;

IV - garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos,
normas e padrões, com vistas à condução das políticas e à prestação
de serviços de interesse público;

V - promover a integração dos agentes responsáveis pela
governança, pela gestão de riscos e pelos controles internos;

VI - promover a adoção de práticas que institucionalizem a
responsabilidade dos agentes públicos na prestação de contas, na
transparência e na efetividade das informações;

VII - aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos
para comunicação e institucionalização da gestão de riscos e controles
internos;

VIII - supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave
que podem comprometer a prestação de serviços de interesse público;

IX - liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de
riscos e dos controles internos, oferecendo suporte necessário para
sua efetiva implementação no órgão ou entidade;

X - estabelecer limites de exposição a riscos globais do
órgão, bem como os limites de alçada ao nível de unidade, política
pública, ou atividade;

XI - aprovar e supervisionar método de priorização de temas
e macroprocessos para gerenciamento de riscos e implementação dos
controles internos da gestão;

XII - emitir recomendação para aprimoramento da gover-
nança, da gestão de riscos e dos controles internos;

XIII - monitorar as recomendações e orientações deliberadas
pelo Comitê

XIV - aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PDTIC ou instrumento equivalente de planejamento
de tecnologia da informação e comunicação;

XV - aprovar instrumento de planejamento de segurança da
informação e comunicação e de segurança cibernética;

XVI - o Comitê será responsável por realizar a interlocução
com o Comitê Gestor da Plataforma Digital, em relação às iniciativas
vinculadas à Plataforma de Cidadania Digital, conforme previsto no
Decreto n° 8.936, de 19 de dezembro de 2016; e

XVII - o Comitê poderá demandar às áreas estudos e pro-
postas voltadas à Governança, Riscos e Controle.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E COORDENAÇÃO

Art. 3° O Comitê de Governança, Riscos, Controles e Go-
vernança Digital - CGRC-GD será composto pelo dirigente máximo e
pelos dirigentes das unidades a ele diretamente subordinadas. No caso
do ITI, o Comitê será composto pelos:

I - Diretor-Presidente do ITI, que coordenará as ações do
CGRC - GD;

II - Diretor da Diretoria de Infraestrutura de Chaves Públicas da
ICP - Brasil - DINFRA, que atuará também como representante de TI;

III - Diretor da Diretoria de Auditoria, Fiscalização e Nor-
malização - DAFN.

Parágrafo único: Compete ao Servidor especificamente no-
meado para as atividades de auditoria prestar apoio ao Comitê de
Governança, Riscos, Controles e Governança Digital - CGRC-GD.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 4° O Comitê de Governança, Riscos, Controles e Go-
vernança Digital - CGRC - GD reunir-se-á, no mínimo, uma vez a
cada semestre, e extraordinariamente, por convocação de um de seus
componentes.

§ 1° As reuniões do CGRC - GD serão instaladas com a
presença de, no mínimo, três de seus membros, entre eles o seu
Coordenador ou substituto.

§ 2° As reuniões ordinárias terão sua pauta preparada em
consonância com as matérias encaminhadas pelos Membros do
CGRC-GD com prazo mínimo de cinco dias de antecedência da data
de sua realização.

§ 3° A convocação para as reuniões ordinárias do CGRC -
GD será encaminhada aos seus membros acompanhada da pauta e
com, no mínimo, três dias úteis de antecedência.

§ 4° Deverá ser observado, para a convocação da reunião
extraordinária, o prazo mínimo de três dias úteis de antecedência de
sua realização, a qual, para ser subscrita pelos membros do CGRC -
GD, deverá conter a pauta a ser tratada.

§ 5° Durante as reuniões, o CGRC - GD poderá deliberar,
por maioria simples, a inclusão na pauta de matérias urgentes ou
relevantes ou a exclusão de matérias, mediante proposta de dois de
seus membros.

Art. 5° Poderão ser convidados a participar das reuniões do
CGRC - GD, a critério do Coordenador, para subsidiar suas delibe-
rações, representantes de órgãos ou entidades públicas e privadas, con-
sultores técnicos, e servidores públicos do ITI, sem direito a voto.

Parágrafo único. A permanência dos convidados, na forma
do caput deste artigo, poderá ficar restrita ao tempo necessário aos

esclarecimentos.

Art. 6° As decisões serão tomadas por maioria simples de votos.

§ 1° Em caso de empate, cabe ao Coordenador do CGRC -
GD ou a quem estiver coordenando a reunião, o voto de qualidade.

§ 2° Não é permitido aos membros se absterem na votação
de qualquer assunto.

Art. 7° Poderão ser constituídos grupos de trabalho, de ca-
ráter propositivo, para tratar soluções específicas, inclusive de te-
lecomunicações, de segurança da informação e comunicações e de
segurança cibernética.

Parágrafo único: Os grupos de trabalho serão regidos pelas
mesmas regras deste regimento.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CGRC - GD

Art. 8° Ao Coordenador do CGRC - GD compete:

I - convocar e presidir as reuniões;

II - aprovar a pauta das reuniões, antes do envio aos demais
membros;

III - manter a dinâmica das reuniões, organizando os debates
e a apreciação das matérias;

IV - submeter à votação as matérias a serem deliberadas,
apurando os votos e proclamando os resultados;



Nº 135, segunda-feira, 17 de julho de 20174 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012017071700004

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

1

V - decidir em caso de empate nas deliberações, utilizando o
voto de qualidade;

VI - decidir as questões de ordem, relativas à aplicação deste
Regimento Interno;

VII - assinar as resoluções e as atas de reunião; e

VIII - propor as datas para realização das reuniões ordinárias
e extraordinárias.

Art. 9° Aos demais membros do CGRC - GD incumbe:

I - encaminhar matérias para análise e deliberação;

II - propor a convocação de reuniões extraordinárias;

III - propor, em caso de urgência ou relevância, alteração da
pauta da reunião;

IV - debater e votar a matéria em discussão;

V - apresentar questão de ordem relativa à aplicação deste
Regimento Interno;

VI - assinar as atas de reunião;

VII - indicar pessoas físicas ou jurídicas que possam con-
tribuir para esclarecimento das matérias a serem apreciadas pelo
CGRC - GD; e

VIII - participar ou indicar representantes para participar de
grupos de trabalho.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA E DO APOIO LOGÍSTICO

Art. 10. O apoio administrativo e os meios necessários à
execução dos trabalhos do CGRC - GD será prestado pelo Gabinete
e pela CGPOA.

Art. 11. O CGRC - GD contará com apoio técnico da es-
trutura do ITI, no que se refere a estudos, propostas e levantamentos
de dados necessários para análise e deliberações das matérias sub-
metidas à sua apreciação.

Art. 12. Cumpre às áreas meio e finalística trabalharem de
forma integrada para garantir o alinhamento das estratégias e ao bom
andamento dos trabalhos.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. O presente Regimento Interno poderá ser alterado me-
diante deliberação da maioria absoluta dos membros do CGRC - GD.

Art. 14. As dúvidas suscitadas na aplicação deste Regimento
Interno serão dirimidas por deliberação dos membros do CGRC - GD.

Art. 15. Este regimento entra em vigor a partir de sua publicação.

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE

Processo nº 99990.000448/2017-31
Interessado: AR FOCUS

No termo do Parecer 184/2017/CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 146, DEFIRO o pedido de credenciamento simplificado
da AR FOCUS vinculada às AC VALID RFB, AC VALID BRASIL,
AC VALID PLUS, AC VALID SPB e AC VALID JUS, para as
Políticas de Certificados já credenciadas.

Entidade: AR AUTOFAX
Processo nº: 99990.000356/2017-51

Acolhe-se o parecer n° 158/2017/CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 147/2017/DAFN que opina pelo deferimento do pedido
de descredenciamento da AR AUTOFAX vinculada às AC SERASA
JUS, localizada na Avenida Lineu de Paula Machado, 370, Cidade
Jardim, São Paulo-SP.

Entidade: AR HS
Processo no: 99990.000481/2017-61

Acolhe-se o parecer n° 188/2017/CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 148/2017/DAFN que opina pelo deferimento do pedido
de descredenciamento da AR HS vinculada à AC VALID BRASIL e
AC VALID RFB, localizada na Rua Alberto Cintra, n° 135, Sala 508
a 513, União, Belo Horizonte-MG.

Entidade: AR MACSEG vinculada à AC VALID RFB
Processo nº: 99990.000119/2017-91

Acolhe-se o Parecer n° 176/2017/CGAF/DAFN e Despacho De-
cisório n° 150/2017/DAFN, que opina pelo Indeferimento do pedido de
Credenciamento Simplificado AR MACSEG vinculada à AC VALID RFB,
tendo em vista o não cumprimento das exigências estabelecidas pelas nor-
mas da ICP-Brasil, Indefere-se o pedido de Credenciamento Simplificado.

Entidade: AR LG CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Processo no: 99990.000442/2017-64

Acolhe-se o parecer n° 180/2017/CGAF/DAFN e Despacho
Decisório n° 153/2017/DAFN que opina pelo deferimento do pedido
de descredenciamento da AR LG CERTIFICAÇÃO DIGITAL vin-
culada à AC SOLUTI MÚLTIPLA, localizada na Pc Doutor Chaves,
n° 179, Sala 02, Centro, Montes Claros/MG.

Entidade: AR FACEP vinculada à AC INSTITUTO FENACON RFB
Processo no: 00100.000194/2011-86

Acolhe-se o Parecer no077/2017/CGAF/DAFN/ITI, que opi-
na pelo deferimento do pedido de credenciamento simplificado da AR
FACEP vinculada à AC INSTITUTO FENACON RFB, para as Po-
líticas de Certificados credenciadas. Em vista disso, e consoante com
o disposto no item 2.2.3.3.3, do DOC-ICP-03, defere-se o creden-
ciamento.

GASTÃO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS

RETIFICAÇÃO

No despacho do Diretor-Presidente, publicado na Seção 1,
página 01, do Diário Oficial da União, do dia 02-08-2010, por erro
material.
Entidade: AR CAPORALI, vinculada a AC SINCOR RFB.
Processo Nº: 00100.000227/2010-15

Onde se lê:

CNPJ: 52.282.924/0001-82

Leia-se:

CNPJ: 56.282.924/0001-82

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA
FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

PORTARIA No- 424, DE 14 DE JULHO DE 2017

Torna público o Planejamento Estratégico e
suas rotinas de revisão e acompanhamento
na Secretaria Especial de Agricultura Fa-
miliar e do Desenvolvimento Agrário.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE AGRICULTURA FA-
MILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de

suas atribuições e tendo em vista a necessidade de melhoria da gestão

institucional para o alcance de resultados efetivos no meio rural,

resolve:

Art. 1º Tornar público o Planejamento Estratégico da SEAD,
estruturado com os seguintes elementos:

I - Missão: promover a política de desenvolvimento do Brasil
rural, a democratização do acesso à terra, a gestão territorial da es-
trutura fundiária, a inclusão produtiva, a ampliação de renda da agri-
cultura familiar e a paz no campo, contribuindo com a soberania
alimentar, o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país;

II - Visão: ser reconhecido nacional e internacionalmente
como ator fundamental na construção de um meio rural com equi-
dade, com mais oportunidades de renda e vida, mais humano, com
inclusão produtiva e social e respeito ao meio ambiente;

III - Objetivos Prioritários; e

IV - Programas Estruturantes.

Art. 2º Os objetivos estratégicos e programas estruturantes
estão distribuídos em duas categorias conforme elencado abaixo:

I - Programas Estruturantes Finalísticos e respectivos Objetivos:

a) Programa Nacional de Acesso à Terra: fortalecer e ampliar
as políticas de acesso à terra priorizando o público beneficiário da
SEAD e promovendo a permanência do cidadão no campo, a inclusão
social e cidadania.

b) Programa de Fomento à Comercialização e Organização
Produtiva: ampliar o acesso da agricultura familiar aos mercados e
fortalecer suas organizações, implementando políticas públicas para
estimular e potencializar a comercialização da produção via asso-
ciações e cooperativas.

c) Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar: for-
talecer a agricultura familiar por meio da promoção de sua identidade,
do acesso aos recursos e às políticas de divulgação de sua impor-
tância, promovendo o desenvolvimento sustentável e solidário.

d) Programa de Fortalecimento da Ater: buscar universa-
lização dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural de
qualidade para o atendimento dos diferentes públicos e das espe-
cificidades regionais, consolidando a política de ATER no Estados.

e) Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidá-
rio: promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, por
meio do uso racional dos recursos naturais, incentivando a produção de
alimentos saudáveis, de energias renováveis e práticas agroecológicas.

f) Programa de Valorização da Juventude Rural: promover a
sucessão rural por meio de políticas públicas integradas e específicas
para a juventude rural, ressaltando o acesso à terra, à inclusão pro-
dutiva e social, à educação e à qualidade de vida.

g) Programa de promoção da autonomia de mulheres rurais:
promover o acesso à cidadania e a autonomia econômica das mulheres
rurais, por meio de políticas integradas e da participação social.

Gestão:

II - Programas Estruturantes de Gestão:

a) Programa de Articulação Institucional e Parcerias: for-
talecer o papel institucional da SEAD, intensificando o diálogo com
governos, movimentos sociais e outros parceiros e garantir a re-
presentatividade em espaços oficiais de participação, nacionais e in-
ternacionais.

b) Programa de Comunicação Institucional: fortalecer e di-
fundir a imagem da SEAD, dando visibilidade as suas ações e re-
sultados para a sociedade, ressaltando a importância da agricultura
f a m i l i a r.

c) Programa de Integração Organizacional: promover o aces-
so das informações, o alinhamento interno, a valorização do pro-
fissional e integração dos setores da SEAD como forma de conferir
maior eficiência ao trabalho e maior efetividade às políticas.

d) Programa de Inteligência Corporativa: aprimorar o mo-
nitoramento e avaliação das políticas públicas, com o objetivo de
promover maior efetividade por meio da integração dos sistemas e
dados da SEAD e do acesso a bases de dados externas.

e) Programa de Integração de Políticas Públicas: fortalecer o
desenvolvimento rural e as políticas territoriais, com participação
social, potencializando as parcerias nos três níveis de Governo e a
articulação e integração de políticas públicas.

f) Programa de Modernização da Gestão: promover uma
gestão administrativa eficiente e eficaz, assegurando a integração en-
tre as áreas e unidades descentralizadas, viabilizando os recursos
financeiros, materiais e humanos para o cumprimento das atribuições
da SEAD com valorização de seus profissionais.

g) Programa de Desenvolvimento de Pessoas: promover uma
gestão administrativa eficiente e eficaz, assegurando a integração en-
tre as áreas e unidades descentralizadas, viabilizando os recursos
financeiros, materiais e humanos para o cumprimento das atribuições
da SEAD com valorização de seus profissionais.

h) Programa Internacional da Agricultura Familiar: a ca-
racterística transversal das ações internacionais da agricultura familiar
desenvolvidas na SEAD faz com que esse programa estruturante se
vincule a mais de um objetivo prioritário.

Art. 3º A coordenação do Planejamento Estratégico é de
responsabilidade da Coordenação-Geral de Gestão Estratégica, Mo-
nitoramento e Avaliação do Gabinete do Secretário Especial.

Art. 4º Cada programa estruturante deve possuir ao menos
um indicador e sua respectiva meta, para fins de apuração do de-
sempenho do programa.

§ 1º Fica instituída a figura do gestor para cada um dos
quinze programas estruturantes, que deverão ser designados pelo Se-
cretário Especial.

§ 2º Compete ao gestor atuar na defesa das ações estratégicas
necessárias para o alcance do programa estruturante, exercer a função
de articulador, monitorar seu desenvolvimento e reportar os resultados
alcançados.

Art. 5º O planejamento estratégico, seus indicadores, metas,
iniciativas e resultados serão monitorados, avaliados e revistos por
meio do Sistema de Gestão Integrado desenvolvido pela Coorde-
nação-Geral de Gestão Estratégica, Monitoramento e Avaliação do
Gabinete do Secretário Especial e durante as reuniões de Gestão
Estratégica.

§ 1º As Reuniões de Gestão Estratégica devem ter perio-
dicidade mensal e objetivam monitorar, avaliar e propor ações cor-
retivas para garantir o alcance dos compromissos firmados e in-
corporar eventuais mudanças no contexto do ambiente.

§ 2º São membros das Reuniões de Gestão Estratégica o Se-
cretário Especial, que a preside, o Chefe de Gabinete e todos os demais
Subsecretários da SEAD, e demais gestores dos programas estruturantes.
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Art. 6º O Planejamento Estratégico é o instrumento de prio-
rização de atuação e orientará a elaboração dos demais planos, pro-
gramas, projetos e iniciativas no âmbito Secretaria Especial de Agri-
cultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.

§ 1º Os indicadores relativos ao processo de avaliações de
desempenho individual e institucional das unidades da Secretaria Es-
pecial deverão ser orientados pelas metas e iniciativas constantes no
Planejamento Estratégico.

§ 2º Sempre que possível, a Mensagem Presidencial, o Re-
latório de Gestão e a Prestação de Contas do Presidente da República e
os compromissos estabelecidos nos Planos Plurianuais PPA deverão ser
orientados pelos resultados alcançados no Planejamento Estratégico.

Art. 7º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação
do disposto nesta Portaria serão dirimidos pelo Gabinete da Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.

Art. 8º Regulamentos e normas necessárias para a imple-
mentação, monitoramento, avaliação e revisão do Planejamento Es-
tratégico serão tratados em atos específicos do Secretário Especial da
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário.

Parágrafo único. Fica reservado ao Secretário Especial da
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário a revisão da Missão e Visão do Planejamento Estratégico.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JOSÉ RICARDO RAMOS ROSENO

Phoma costaricensis; cana-de-açúcar para o controle de Puccinia
kuehnii e Ceratocystis paradoxa; cebola para o controle de Alternaria
pori; cevada para o controle de Puccinia hordei e citros para o con-
trole de Colletotrichum acutatum; com a inclusão das culturas de
suporte fitossanitário insuficiente de chalota para o controle de Al-
ternaria porri e triticale para o controle de Fusarium graminearum;
com a inclusão dos alvos biológicos Dreschlera tritici repentis e
Fusarium graminearum em trigo; a alteração na faixa de doses re-
comendadas para controle dos alvos biológicos Cercospora zeae-may-
dis e Phaeosphaeria maydis em milho e Puccinia trticiana em trigo e
o aumento do número de aplicações permitidas na cultura da soja
para o máximo de três aplicações. 3. De acordo com o Artigo 22, §
2º, Inciso I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto
LOGIN, registro nº 00911, foi aprovada alteração nas recomendações
de uso do produto com a inclusão das culturas de suporte fitos-
sanitário insuficiente de feijão-caupi e ervilha para o controle de
Anticarsia gemmatalis. 4. De acordo com o Artigo 22, § 2º, Inciso I,
do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto TEBUZIM
250 SC, registro nº 2711, foi aprovada alteração nas recomendações
de uso do produto com a inclusão do alvo biológico Microsphaera
diffusa na cultura da soja. 5. De acordo com o Artigo 22, § 2º, Inciso
I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto VIR-
TUOSO 250 SC, registro nº 2411, foi aprovada alteração nas re-
comendações de uso do produto com a inclusão do alvo biológico
Microsphaera diffusa na cultura da soja. 6. De acordo com o Artigo
22, § 2º, Inciso I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no
produto PRIORI TOP, registro nº 4313, foi aprovada alteração nas
recomendações de uso do produto com a inclusão das culturas banana
para controle de Mycosphaerela fijiensis e feijão para controle de
Colletotrichum lindemuthianum, Uromyces appendiculatus e Phaeoi-
sariopsis griseola. 7. De acordo com o Artigo 22, § 2º, Inciso I, do
Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto PANTHER
120 EC, registro nº 2499, foi aprovada alteração nas recomendações
de uso do produto com a inclusão das culturas de citros para controle
de Digitaria insularis e de soja, em pré-plantio, para dessecação de
Zea mays (Milho voluntário). 8. De acordo com o Artigo 22, § 2º,
Inciso I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto
MIDAS BR , registro nº 2800, foi aprovada alteração nas reco-
mendações de uso do produto para redução da dose no controle de
Plasmopara viticola na cultura de uva. 9. De acordo com o Artigo 22§
2º , Inciso I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no
produto REDSHIELD 750, registro nº 0798, foi aprovada alteração
nas recomendações de uso do produto com a inclusão das culturas
abacate para controle de Colletotrichum gloeosporioides, Pseudocer-
cospora purpúrea, Sphaceloma perseae eDothiorella gregária; abóbora
para controle de Colletotrichum orbiculare; aipo para controle de
Cercospora apii; algodão para controle de Xanthomonas axonopodis
pv. Malvacearum e Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides;
alho para controle Puccinia allii, Alternaria porri, Peronospora des-
tructor e Colletotrichum circinans; amendoim para controle de Cer-
cospora arachidicola, Pseudocercospora personata e Sphaceloma ara-
chidis; banana para controle de Mycosphaerella musicola; batata para
controle Phytophthora infestans, Alternaria solani e Erwinia caro-
tovora subsp. Carotovora; berinjela para controle de Colletotrichum
gloeosporioides, Xanthomonas vesicatoria, Phytophthora capsici, Al-
ternaria solani e Diaporthe vexans, beterraba para controle de Cer-
cospora beticola; cacau para o controle de Erythricium salmonicolor,
Phytophthora palmivora e Crinipellis perniciosa, café para o controle
de Colletotrichum gloeosporioides, Phoma costaricensis ePseudomo-
nas syringae pv. garcae; cebola para o controle de Alternaria porri,
Peronospora destructor, Colletotrichum circinans e Puccinia allii; ce-
noura para o controle de Alternaria dauci e Cercospora carotae; citros
para o controle de Colletotrichum gloeosporioides, Phytophthora ci-
trophthora, Alternaria citri, Corticium salmonicolor, Elsinoe australis
e Phyllosticta citricarpa; cravo para o controle de Uromyces dianthi,
Cladosporium echinulatum e Alternaria dianthi; feijão e feijão-vagem
para o controle de Colletotrichum lindemuthianum, Uromyces ap-
pendiculatus, Phaeoisariopsis griseola, Phyllosticta phaseolina e Xan-
thomonas axonopodis pv. Phaseoli; figo para o controle de Colle-
totrichum gloeosporioides, Cerotelium fici Phyllosticta sycophila e
Phytophthora nicotianae var. nicotianae; fumo para o controle de
Alternaria tenuissima; goiaba para o controle de Colletotrichum
gloeosporioides, Puccinia psidii e Phyllosticta guajavae; jiló para o
controle de Colletotrichum gloeosporioides; maçã para o controle de
Colletotrichum gloeosporioides, Entomosporium mespili, Monilinia
fructicola e Venturia inaequalis; mamão para o controle de Colle-
totrichum gloeosporioides e Asperisporium caricae; manga para o
controle de Colletotrichum gloeosporioides, Elsinoe mangiferae
eXanthomonas campestres pv mangiferaeindicae; maracujá para o
controle de Colletotrichum gloeosporioides e Cladosporium herba-
rum; marmelo para o controle de Entomosporium mespili e Col-
letotrichum gloeosporioides; melancia para o controle de Clados-
porium cucumerinum, Colletotrichum orbiculare, Pseudoperonospora
cubensise Acidovorax avenae subsp. Citrulli; melão para controle de
Pseudoperonospora cubensis, Colletotrichum orbiculare e Acidovorax
avenae subsp. Citrulli; nêspera para o controle de Taphrina deformans
e Entomosporium mespili; pepino para controle de Colletotrichum
orbiculare, Pseudoperonospora cubensis, Pseudomonas syringae pv.
Lachrymans e Cladosporium cucumerinum; pera para controle de
Colletotrichum gloeosporioides, Entomosporium mespili, Monilinia
fructicola Botryosphaeria obtusa e Venturia inaequalis; pêssego para
controle de Taphrina deformans, Monilinia fructicola e Cladosporium
carpophilum; pimenta para controle de Xanthomonas vesicatoria, Col-
letotrichum gloeosporioides e Alternaria solani; pimentão para con-
trole de Colletotrichum gloeosporioides, Phytophthora capsici, Xan-
thomonas vesicatoria e Alternaria solani; quiabo para controle de
Cercospora abelmoschi; rosa para controle de Phragmidium mucro-
natum e Diplocarpon rosae; seringueira para controle de Microcyclus
ulei; soja para controle de Cercospora kikuchii e Pseudomonas sa-
vastanoi pv. Glycinea; tomate para controle de Colletotrichum gloeos-

porioides, Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis, Xantho-
monas vesicatoria, Fulvia fulva, Stemphylium solani, Septoria ly-
copersici e Erwinia carotovora subsp. Carotovora e uva para controle
de Elsinoe ampelina, Greeneria uvicola, Pseudocercospora vitis e
Colletotrichum gloeosporoides. 10. De acordo com o Artigo 22, §2º,
Inciso I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto
VORAZ, registro nº 10915, foi aprovada alteração nas recomen-
dações de uso do produto com a inclusão das culturas de coco para
controle de Brassolis sophorae; tomate para controle de Neoleuci-
nodes elegantallis e Tuta absoluta; inclusão das culturas de suporte
fitossanitário insuficiente de dendê para controle de Brassolis so-
phorae; milheto e sorgo para controle de podoptera frugiperda; e
inclusão da modalidade de aplicação em pré-plantio nas culturas de
milho para o controle de Spodoptera frugiperda e soja para o controle
de Helicoverpa armígera. 11. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso
I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto UNIZEB
GLORY, registro nº 3315, foi aprovada alteração nas recomendações
de uso do produto com a inclusão das culturas arroz para controle de
Pyricularia grisea e Bipolaris oryzae, batata para o controle de Al-
ternaria solani, feijão para o controle de Phaeoisariopsis griseola,
tomate para o controle de Alternaria solani e trigo para o controle de
Bipolaris sorokiniana. 12. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I,
do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto RUBRIC,
registro nº 16408, foi aprovada alteração nas recomendações de uso
do produto com a inclusão do alvo biológico Microsphaera difusa na
cultura da soja. 13. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso II, do
Decreto nº 4074 de 04 de janeiro de 2002, no produto AURORA 400
EC, registro nº 4900, foi aprovada alteração nas recomendações de
uso do produto com a inclusão do alvo Ipomoea grandifolia na cul-
tura de citros. 14. De acordo com o Artigo 22, §2°, Inciso I, do
Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pelos órgãos
federais de registro produto CERTEZA, registro nº 4810, foi aprovada
alteração nas recomendações de uso do produto com a inclusão das
culturas de suporte fitossanitário insuficiente de amendoim para con-
trole de Aspergillus flavus; aveia, centeio e triticale para controle de
Bipolaris sorokiniana; canola, girassol e ervilha para controle de Scle-
rotinia sclerotiorum; sorgo para controle de Fusarium moniliforme;
cevada para controle de Bipolaris sorokiniana e Blumeria graminis
hordei e Pastagem para o controle de Penicillium digitatum, Fusarium
moniliforme e Aspergillus flavus. 15. De acordo com o Artigo 22,
§2º, Inciso I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no
produto ALION, registro nº 3116, foram aprovadas alterações nas
recomendações de uso do produto com a inclusão das culturas de
banana para o controle de Euphorbia heterophylla, Panicum maxi-
mum e Brachiaria decumbens; maçã para o controle de Bidens pilosa,
Amaranthus deflexus, Eleusine indica e Digitaria horizontalis; uva
para o controle Amaranthus deflexus, Eleusine indica, Digitaria ho-
rizontalis Bidens pilosa e Lolium multiflorum; coco, dendê, manga,
goiaba e caju para o controle de Amaranthus deflexus, Bidens pilosa,
Brachiaria decumbens, Brachiaria plantaginea, Cenchrus echinatus,
Commelina benghalensis, Conyza bonariensis, Digitaria horizontalis,
Digitaria insularis, Eleusine indica, Euphorbia heterophylla, Lolium
multiflorum, Panicum maximum e Sida rhombifolia. 16. De acordo
com o Artigo 14, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002,
atendendo solicitação da empresa requerente, cancelamos o registro
do produto STARION 2P, registro n° 4501. 17. De acordo com o
Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de
2002, no produto DEFEND WDG, registro nº 4301, foram aprovadas
alterações nas recomendações de uso do produto com a inclusão das
culturas de abobrinha, abóbora e pepino para o controle de Sphae-
rotheca fuliginea; algodão para o controle de Anthonomus grandis;
café para o controle de Oligonychus ilicis; caju para o controle de
Oidium anacardii e Erysiphe polygoni; maçã para o controle de Po-
dosphaera leucotricha; mamão para o controle de oidium caricae e
Polyphagotarsonemus latus; manga para o controle de Oidium man-
giferae; milho para o controle de Spodoptera frugiperda; pêssego para
o controle de Monilinia fructicola e Aculus cornutus; feijão para o
controle de Erysiphe polygoni e Polyphagotarsonemus latus; soja para
o controle de Microsphaera diffusa; trigo para o controle de Blumeria
graminis f. sp. Tritici e uva para o controle de Uncinula necator. 18.
De acordo com o Artigo 14, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de
2002, atendendo solicitação da empresa requerente, cancelamos o
pleito de registro do produto LAMDEX 50 CS, processo nº
21000.0105500/2013-30. 19. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso
I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto VER-
SATILIS, registro nº 01188593, foi aprovada alteração nas recomen-
dações de uso na cultura da soja com a diminuição das doses e da
frequência de aplicação para controle de Phakopsora pachyrhizi e
Microsphaera difusa. 20. De acordo com o Artigo 22, § 2°, Inciso I,
do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pela
ANVISA a alteração da classificação toxicológica do produto
SPRINT WG, registro n° 9312, para a Classe IV - Pouco Tóxico,
processo n° 21000.000137/2014-48. 21. De acordo com o Artigo 22,
§ 2°, Inciso I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, foi
aprovada pelos órgãos federais de registro a alteração da formulação
do produto GLIFOSATO NUTRITOP, registro n° 11909, processo n°
21000.006173/2014-15. 22. De acordo com o Artigo 22, § 2°, Inciso
I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pelos
órgãos federais de registro a alteração da formulação do produto 2,4-
D NORTOX, registro n° 3009, processo n° 21000.001576/2017-11.
23. De acordo com o Artigo 22, § 2°, Inciso I, do Decreto n° 4074,
de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pelos órgãos federais de
registro a alteração da formulação do produto PRI-MORDIAL, re-
gistro n° 11509, processo n° 21000.004014/2017-29. 24. De acordo
com o Artigo 22, § 2°, Inciso I, do Decreto n° 4074, de 04 de janeiro
de 2002, foi aprovada pelos órgãos federais de registro a alteração da
formulação do produto POOPER, registro n° 3309, processo n°
21000.001579/2017-54. 25. De acordo com o Artigo 14, do Decreto
de 4074, de 04 de janeiro de 2002, atendendo solicitação da empresa
requerente, cancelamos pleito de pós-registro produto LANNATE BR,

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES

DECISÕES DE 13 DE JULHO DE 2017

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares em cumpri-
mento ao art. 46 da Lei nº 9.456/97, de 25 de abril de 1997, resolve
tornar público:

No- 44. O CANCELAMENTO da proteção da cultivar de videira (Vi t i s
L.), denominada Cesan 01, Certificado de Proteção nº 20150105, com

base ao disposto no inciso II, do art. 42 da Lei nº 9.456, de 1997, de

titularidade Cesário Custódio, do Brasil.

No- 45. O CANCELAMENTO da proteção da cultivar de hypericum
(Hypericum x inodorum Mill.), denominada Kolmalimeli, Certificado
de Proteção nº 20140165, com base ao disposto no inciso II, do art.
42 da Lei nº 9.456, de 1997, de titularidade de KOLSTER HOLDING
B.V., da Holanda.

No- 46. O CANCELAMENTO da proteção das cultivares de rosa
(Rosa L.), denominada Ruia06671, Certificado de Proteção nº 00850;

e Ruiy5451, Certificado de Proteção nº 00848, com base ao disposto

no inciso II, do art. 42 da Lei nº 9.456, de 1997, de titularidade da

empresa DE RUITER`S NIEUWE ROZEN B. V., da Holanda.

No- 47. O CANCELAMENTO da proteção das cultivares de azevém
(Lolium L.), denominada LE 1945a, Certificado de Proteção nº

20150040; e LE 1955, Certificado de Proteção nº 20150041, com

base ao disposto no inciso II, do art. 42 da Lei nº 9.456, de 1997, de

titularidade do Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria-

INIA, do Uruguai.

Fica aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para recurso, con-
tados da publicação destas Decisões.

RICARDO ZANATTA MACHADO
Coordenador

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DE INSUMOS AGRÍCOLAS

COORDENAÇÃO-GERAL DE AGROTÓXICOS E AFINS

ATO No- 57, DE 14 DE JULHO DE 2017

1. De acordo com o Artigo 22, § 2º, Inciso I, do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002, no produto ABLE, registro nº 2798,
foi aprovada alteração nas recomendações de uso do produto com a
inclusão do alvo biológico lagarta helicoverpa - Helicoverpa armígera
na cultura do algodão.

2. De acordo com o Artigo 22, § 2º, Inciso I, do Decreto nº
4074 de 04 de janeiro de 2002, no produto HELMSTAR PLUS,
registro nº 5813, foi aprovada alteração nas recomendações de uso do
produto com a inclusão das culturas de alho para o controle de
Alternaria porri, amendoim para o controle de Cerposroa arachi-
dicola; arroz para o controle de Bipolaris oryzae; aveia para o con-
trole de Puccinia coronata var avenae; banana para o controle de
Mycosphaerella fijiensis; café para o controle de Helimeia vastatrix e

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.
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