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III - para o Ministério da Educação:

PORTARIA Nº 115, DE 26 DE MARÇO DE 2020

a) definir as diretrizes para a construção de escolas, quando necessárias, e articular
a disponibilização dos recursos necessários para essa finalidade; e

A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição
Federal, considerando o disposto no Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, e o
que consta do Processo nº 04026.000009/2019-00, resolve:
Art. 1º Prorrogar, por mais 90 (noventa) dias, o prazo concedido ao Grupo de
Trabalho Técnico - GTT, instituído pela Portaria nº 309, de 26 de dezembro de 2019,
publicado DOU, de 30 de dezembro de 2019, Seção 1, pág. 122, que tem por finalidade
discutir a criação e a implantação da Política Nacional de Recursos Genéticos para a
Alimentação e Agricultura - PNRGAA, para a conclusão dos seus trabalhos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

b) articular com o Governo do Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal de
Alcântara a lotação de profissionais da educação para a região das comunidades quilombolas
do município, bem como a mobília e a manutenção de eventuais escolas construídas.
IV - para o Ministério da Cidadania:
a) definir diretrizes e articular a disponibilização dos recursos necessários para a
construção de espaços de convivência, com base nos projetos de reassentamento das
comunidades quilombolas afetadas, e em conformidade com os programas já existentes no
âmbito do Ministério da Cidadania;
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b) avaliar, em conjunto com as comunidades quilombolas afetadas e os gestores
dos poderes estadual e municipal, a viabilidade de implantação de um equipamento social,
nos moldes do conhecido como Estação Cidadania, integrado ao projeto arquitetônico de
reassentamento, para servir a todas as comunidades da região; e

PORTARIA Nº 116, DE 26 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre os serviços, as atividades e os
produtos considerados essenciais pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o pleno
funcionamento das cadeias produtivas de alimentos
e bebidas, para assegurar o abastecimento e a
segurança alimentar da população brasileira
enquanto perdurar o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia da COVID-19.

c) avaliar, pelo Programa de Aquisição de Alimentos, a compra de alimentos
produzidos nas agrovilas, após o reassentamento, de acordo com os normativos e
regramentos daquele Programa.
V - para o Ministério da Saúde:
a) definir o memorial descritivo, prover os recursos necessários e contratar a
construção de postos de saúde, quando necessários, para atendimento compartilhado pelas
comunidades quilombolas; e

A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 87, inciso II, da Constituição, tendo em vista o
disposto na Lei nº 8.171 de 1991, na Lei nº 13.979 de 2020 e no Decreto nº 10.282, de
2020, e
Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, do
Congresso Nacional, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da
pandemia causada pelo vírus Covid-19;
Considerando as medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao
contágio do vírus Covid-19, determinadas no âmbito da União, Estados, Municípios e
Distrito Federal, nos termos da Lei nº 13.979/20;
Considerando que eventuais medidas restritivas adotadas devem resguardar o
exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, nos termos do
art. 3.º, §§ 8º e 9º, da Lei n.º 13.979/2020;
Considerando que os serviços públicos e as atividades essenciais foram
expressamente listados no art. 3.º do Decreto n.º 10.282/2020, como sendo aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde
ou a segurança da população;
Considerando a regra contida no art. 3.º, § 2.º, do Decreto 10.282/2020, que
classifica como essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos
insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos
serviços públicos e das atividades essenciais; e
Considerando os inúmeros relatos de dificuldades enfrentadas em alguns elos
da cadeia, resolve:
Art. 1º São considerados essenciais à cadeia produtiva de alimentos, bebidas
e insumos agropecuários, dentre outros, os seguintes produtos, serviços e atividades:
I - transporte coletivo ou individual de funcionários destinados às atividades
acima destacadas, sendo realizado por empresas de transporte público ou privado;
II - transporte e entrega de cargas em geral;
III - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;
IV - produção e distribuição de alimentos, bebidas e insumos agropecuários
com especial atenção ao transporte e comercialização de produtos perecíveis;
V - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
VI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos
animais;
VII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e
vegetal;
VIII - vigilância agropecuária internacional;
IX - estabelecimentos de beneficiamento e processamento de produtos
agropecuários;
X - estabelecimentos para produção de insumos agropecuários, sendo eles
fertilizantes, defensivos, sementes e mudas, suplementação e saúde animal, rações e suas
matérias primas;
XI - estabelecimentos para fabricação e comercialização de máquinas,
implementos agrícolas e peças de reposições;
XII - estabelecimentos de armazenagem e distribuição;
XIII - comercialização de insumos agropecuários, medicamentos de uso
veterinário, vacinas, material genético, suplementos, defensivos agrícolas, fertilizantes,
sementes e mudas e produtos agropecuários;
XIV - oficinas mecânicas e borracharias, em especial para o suporte de
transporte de carga de serviços essenciais nas estradas e rodovias;
XV - materiais de construção;
XVI - embalagens;
XVII - portos, entrepostos, ferrovias e rodovias, municipais, estaduais e
federais para escoamento e distribuição de alimentos, bebidas e insumos
agropecuários;
XVIII - postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para
pouso e higiene, com infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de
caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o país.
Art. 2º Todas as atividades devem considerar rigorosamente as diretrizes de
segurança mínima estabelecidas para conter o avanço do COVID-19 apresentadas pelo
Ministério da Saúde, bem como as prescrições previstas no Regulamento Sanitário
Internacional Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, definidos na 58ª
Assembleia Mundial de Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

b) articular com o Governo do Estado do Maranhão as lotações de profissionais de
saúde nos postos de saúde eventualmente construídos para atendimento compartilhado pelas
comunidades quilombolas.
VI - para o Ministério de Minas e Energia:
a) coordenar a implantação, articular a disponibilização de recursos e a
implantação da infraestrutura necessária ao fornecimento de energia elétrica para as
comunidades quilombolas reassentadas.
VII - para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações:
a) promover, por meio da Agência Espacial Brasileira, com a colaboração do
Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, ações midiáticas do atual Centro de
Lançamento de Alcântara e do futuro Centro Espacial de Alcântara, como forma de fomentar o
turismo na região; e
b) preparar, por meio da Agência Espacial Brasileira, com a colaboração do
Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, as estruturas do atual Centro de
Lançamento de Alcântara e do futuro Centro Espacial de Alcântara para atendimento ao
público voltado ao turismo espacial.
VIII - para o Ministério do Turismo:
a) articular com as comunidades, por meio da Fundação Cultural Palmares e do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a implantação de espaços religiosos e a
recomposição de áreas e instalações compatíveis com as existentes nos espaços hoje habitados
pelos quilombolas, para a prática de atos religiosos, promovendo os recursos necessários para
essa finalidade;
b) elaborar e implementar projeto de um museu dedicado aos aspectos históricos e
culturais das comunidades quilombolas, com ênfase nas peculiaridades dos povos que habitam
a região da península de Alcântara, no Maranhão, provendo os recursos necessários para tal
finalidade e estabelecendo mecanismos de governança, diretamente ou por meio de suas
entidades vinculadas; e
c) inserir, por meio do Instituto Brasileiro de Turismo, a região de Alcântara, Estado
do Maranhão, nas ações de promoção do turismo no território nacional.
IX - para o Ministério do Desenvolvimento Regional:
a) articular, com Governo do Estado do Maranhão e com a Prefeitura Municipal de
Alcântara, a implantação de malha viária e suas estruturas pertinentes, inclusive as redes
pluviais, para cada comunidade quilombola diretamente afetada pela consolidação do Centro
Espacial de Alcântara,
b) articular a disponibilização dos recursos necessários para a implantação da
malha viária e suas estruturas pertinentes e supervisionar sua execução; e
c) definir as diretrizes para a construção de moradias para as famílias quilombolas
que serão realocadas da área destinada à Consolidação do Centro Espacial de Alcântara, bem
como articular a disponibilização dos recursos necessários para essa finalidade.
X - para a Fundação Nacional de Saúde:
a) planejar a implementação e a implantação da infraestrutura necessária ao
fornecimento de água potável para as comunidades quilombolas, articular a disponibilização dos
recursos necessários para alcançar esse objetivo e supervisionar a execução dos trabalhos; e
b) planejar a implementação e a implantação da infraestrutura necessária ao
esgotamento sanitário para as comunidades quilombolas, articular a disponibilização dos
recursos necessários para alcançar esse objetivo e supervisionar a execução dos trabalhos.
Art. 7º Fica estabelecido o dia 20 de agosto de 2020 como data da próxima reunião
do Plenário do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro.

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
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GABINETE DA MINISTRA

SECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO PARANÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE 25 DE MARÇO DE 2020
Altera o art. 6º da Instrução Normativa Interministerial
MPA/MMA nº 12, de 22 de agosto de 2012.

RETIFICAÇÃO

A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal,
tendo em vista o disposto na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, na Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, no Decreto nº 9.667, de 2 de janeiro de 2019, e o que consta do Processo nº
00375.000179/2018-84, resolve:
Art. 1º O art. 6º da Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA nº 12, de 22 de
agosto de 2012, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 6º ...................................................................................................................
§ 4º No litoral do Estado de São Paulo, fica permitida a pesca por embarcações
motorizadas ou não motorizadas na área definida no caput deste artigo, desde que seja
realizada por embarcações de até 10 metros de comprimento, e que a soma do comprimento
das panagens ou redes não ultrapasse o total de 1.000 (mil) metros.
........................................................................................................................" (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Na Portaria nº 0047, de 16 de março de 2020, publicada no Diário Oficial
da União nº 58, Seção 1, de 25 de março de 2020, Onde se lê: "Cancelar a habilitação
da médica veterinária Daniele Coccia de Oliveira, CRMV-PR nº 10015, de acordo com
o item VII do Art. 9º da Instrução Normativa nº 22 de 20/06/2013, revogando a
Portaria nº 290 de 05/05/2015 (Processo 21034.001512/2015-61).", Leia-se: "Cancelar a
habilitação da médica veterinária Julia Soldi Schuhli, CRMV-PR nº 14147, de acordo
com o item V, do art. 9º, da instrução Normativa nº 22, de 20/06/2013, revogando a
Portaria nº 637, de 17/11/2017 (Processo nº 21034.016817/2017-39).
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