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III - o objetivo da pesquisa científica, bioprospecção ou
desenvolvimento tecnológico, a metodologia, a duração, o orçamento,
os possíveis benefícios, as fontes de financiamento, o uso que se
pretende dar ao componente do conhecimento tradicional a ser aces-
sado, a área abrangida pelo projeto;

IV - as comunidades envolvidas e seus representantes;
V - os direitos e as responsabilidades de cada uma das partes

na execução do projeto e em seus resultados;
VI - modalidades e formas de repartição de benefícios;
VII - impactos sociais, culturais e ambientais do projeto;
VIII - a data da reunião que deliberou favoravelmente sobre

a aprovação do TAP.
§ 7o- O Termo de Anuência Prévia (TAP) será assinado pelos

representantes das comunidades envolvidas.
§ 8o- Nos casos de pesquisa científica, que envolvam acesso

ao conhecimento tradicional associado, a Instituição requerente de-
verá apresentar um relatório que explicite todos os procedimentos
realizados para obtenção do Termo de Anuência Prévia.

§ 9o- Nos casos de bioprospecção ou desenvolvimento tec-
nológico, que envolvam acesso ao conhecimento tradicional asso-
ciado, deverá ser realizado um laudo antropológico independente,
relativo ao acompanhamento do processo de anuência prévia, o qual
deverá conter:

I - indicação das formas de organização social e de re-
presentação política das comunidades;

II - avaliação do grau de esclarecimento das comunidades
sobre o conteúdo da proposta e suas conseqüências;

III - avaliação dos impactos socioculturais decorrentes do
projeto;

IV - descrição detalhada do procedimento utilizado para ob-
tenção do Termo de Anuência Prévia;

V - avaliação do grau de respeito do processo de obtenção
do Termo de Anuência Prévia relativos aos procedimentos desta ins-
trução normativa.

§ 10o- A reunião do Conselho Deliberativo para discussão e
deliberação do pedido de autorização de pesquisa em UC, deverá ser
realizada após a emissão do TAP pelos detentores do conhecimento
tradicional, e com base neste.

§ 11o- Quando o Conselho Deliberativo não estiver instituído,
o TAP equivalerá à oitiva das comunidades para a autorização da
pesquisa em UC, a ser emitida pelo ICMBio, em conformidade com
a Lei no- 9.985, de 2000, e a IN IBAMA no- 154, de 2007.

§ 12o- O TAP e a Ata da reunião que deliberou sobre o
mesmo, bem como o relatório ou o laudo antropológico, serão en-
caminhados à Diretoria de Unidades de Conservação de Uso Sus-
tentável e Populações Tradicionais (DIUSP/ICMBio), que os enviará
à Secretaria Executiva do CGEN.

Seção II
Do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e Re-

partição de Benefícios - CURB
Art 11. Nos casos de bioprospecção ou desenvolvimento

tecnológico, que envolvam acesso ao conhecimento tradicional as-
sociado, os termos da repartição de benefícios deverão ser negociados
entre as comunidades envolvidas e a Instituição requerente, que es-
tabelecerão o processo de elaboração do Contrato de Utilização do
Patrimônio Genético e Repartição de Benefícios (CURB).

Parágrafo único. As comunidades envolvidas poderão so-
licitar assistência técnica, jurídica, econômica e outras, ao ICMBio ao
Ministério do Meio Ambiente, quando julgar necessário, para o pro-
cesso de elaboração do CURB.

Art 12. As comunidades envolvidas definirão as formas de
aplicação dos recursos oriundos da repartição de benefícios.

Art 13. Serão parte do Contrato de Utilização do Patrimônio
Genético e Repartição de Benefícios (CURB):

I - os representantes das comunidades envolvidas - os mes-
mos indicados no TAP;

II - o representante da Instituição requerente.
Capítulo IV - Do acesso ao Patrimônio Genético e ao Co-

nhecimento Tradicional Associado
Art 14. Para os casos de pesquisas científicas, bioprospecção

ou desenvolvimento tecnológico que envolvam acesso ao patrimônio
genético e ao conhecimento tradicional associado, os procedimentos
previstos para os dois casos serão realizados concomitantemente.

Parágrafo único. Nas situações a que se refere o caput deste
artigo, serão elaborados os respectivos TAPs e CURBs para cada um
dos tipos de acesso e será emitida uma única autorização de pesquisa
em UC pelo ICMBio.

Art 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

JOÃO PAULO RIBEIRO CAPOBIANCO

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
<!ID1024126-0>

PORTARIA No- 92, DE 3 DE ABRIL DE 2008

A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO DO MI-
NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no
uso da atribuição que lhe confere e em conformidade com o disposto
no art. 5º, parágrafo único do Decreto-lei nº 2.398, de 21 de de-
zembro de 1987, combinado com o art. 17, § 2º, da Lei nº 9.636, de
15 de maio de 1998, e os elementos que integram o Processo nº
04911.000126/2008-28, resolve:

Art. 1º. Declarar de interesse do serviço público os seguintes
imóveis abaixo descritos:

Área 1: Imóvel com superfície de 207.896,97m², descritas
pelo polígono definido pelas Coordenadas UTM - Datum SAD 69:

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.

Coordenadas da Área do Projeto
P 1 194727.094 9679637.203
P 2 195179.843 9679864.905
P 3 195264.702 9679374.483
P 12 194790.000 9679282.000

Área 2: Imóvel com superfície de 68.036,10m², descritas
pelo polígono definido pelas Coordenadas UTM - Datum SAD 69:

Coordenadas da Área do Projeto
P 2 195179.843 9679864.905
P 13 196162.000 9680160.000
P 11 196191.263 9680030.248

Área 3: Imóvel com superfície de 94.631,56m², descritas
pelo polígono definido pelas Coordenadas UTM - Datum SAD 69:

Coordenadas da Área do Projeto
P 13 196162.000 9680160.000
P 14 196922.000 9680385.000
P 17 196944.000 9680268.000
P 10 196902.286 9680267.091
P 11 196191.263 9680030.248

Área 4: Imóvel com superfície de 463.407,46m², descritas
pelo polígono definido pelas Coordenadas UTM - Datum SAD 69:

Coordenadas da Área do Projeto
P17 196944.000 9680268.000
P14 196922.000 9680385.000
P15 197827.000 9680684.000
P16 197950.000 9680020.000
P8 197421.969 9679746.650
P9 1 9 7 3 2 7 . 3 11 9680329.156

Art. 2o. Os imóveis a que se referem o art. 1º destinam-se à
ampliação do Aeroporto Prefeito Dr. João Silva Filho, no Município
de Parnaíba, Estado do Piauí.

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

ALEXANDRA RESCHKE

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO TRABALHO E EMPREGO EM GOIÁS

<!ID1022753-0>

PORTARIA No- 11, DE 4 DE ABRIL DE 2008

O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em
Goiás, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação
de competência constante da Portaria Ministerial n.º 3.118, de
03.04.89, e considerando o que consta do processo n.º
46208:005020/2007-26, resolve:

Ministério do Trabalho e Emprego
.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

<!ID1023528-0>

PORTARIA No- 18, DE 7 DE ABRIL DE 2008

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria GM/MTur/no- 111, de 07 de novembro de 2007 e tendo em vista a Lei no- 11.514 de 13 de
agosto de 2007, e a Portaria SOF no- 7, de 28 de março de 2008, resolve:

Art. 1o- Promover, na forma do Anexo a esta Portaria, alteração de modalidade de aplicação, da dotação orçamentária da Unidade
Orçamentária 54101 - Ministério do Turismo - MTur, constante da Lei n° 11.647, de 24 de março de 2008.

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

RUBENS PORTUGAL BACELLAR

ANEXO

J U S T I F I C AT I VA
O remanejamento dos créditos da Modalidade de Aplicação 99 -
A Definir, 40 - Transferências a Municípios, têm como finalidade adequação da dotação orçamentária às necessidades de execução da

Secretaria Nacional de Políticas do Turismo - SNPTur.
R$

ESPECIFICAÇÃO ESF FTE EMENDA No- /
PROG.

REDUÇÃO ACRÉSCIMO

MODALIDADE VA L O R MODALIDADE VA L O R
1166 - TURISMO SOCIAL NO BRA-
SIL: UMA VIAGEM DE INCLUSÃO
2 3 . 6 9 5 . 11 6 6 . 4 6 2 0 . 0 11 6
Promoção de Eventos para Divulgação
do Turismo Interno - No Estado de São
Paulo.

F 0100 18240003 3.3.99 600.000 3.3.40 600.000

Art. 1º Conceder autorização à empresa CHANCELLER
SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - situada na
Rua 12 Qd. 10 Módulos 33/44 Pólo Empresarial Goiás - Aparecida de
Goiânia-GO, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.117.265/0006-41, para
execução da jornada de trabalho aos domingos e nos dias feriados
civis e religiosos, nos termos do parágrafo único do artigo 68 e artigo
70, da CLT, observando a escala de revezamento organizada de acor-
do com a Portaria Ministerial n.º 417, de 10.06.66; e as normas de
proteção ao trabalho do menor.

Art. 2º A presente autorização é concedida pelo prazo de 02
(dois) anos a contar da data de sua publicação renovável por igual
período, devendo respectivo pedido de renovação ser formulado 3
(três) meses antes do término, observado o parágrafo único do artigo
4º da Portaria Ministerial n.º 3.118/89.

Parágrafo Único. O descumprimento das exigências cons-
tantes da Portaria supracitada implica o cancelamento desta auto-
rização.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

SAMUEL ALVES SILVA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO TRABALHO E EMPREGO NO PIAUÍ

<!ID1022752-0>

DESPACHO DA SUPERINTENDENTE.

A Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Es-
tado do Piauí, tendo em vista o que consta no Processo DRT/PI/Nº
46214.004808/2006-55, submetido à análise da Sra. Chefe da Seção
de Relações do Trabalho e usando da competência delegada pela
Portaria SRT/MTE Nº 2, de 25 de maio de 2006, publicada na Seção
2, do Diário Oficial da União de 30.05.2006, HOMOLOGA o Plano
de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do Quadro de Pessoal Or-
ganizado em Carreira do Conselho Regional de Economia da 22ª
Região - PI (CORECON), ficando expresso que quaisquer alterações
a serem feitas no Plano de Carreira em comento, dependerá de prévia
aprovação desta Superintendência.

PAULA MARIA DO NASCIMENTO MASULLO.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIAS REGIONAIS

8ª REGIÃO
<!ID1021325-0>

PORTARIA No- 82, DE 13 DE MARÇO DE 2008

A Procuradora do Trabalho abaixo assinada, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento no art.129, III, da Constituição
Federal; artigos 6o- , inciso VIII e 84, inciso II, da Lei Complementar
no- 75, de 20.02.1993; art. 8o- , §1o- , da Lei n. 7.374, de 24.07.1985,
e,

Ministério Público da União
.

Considerando a denúncia por parte da Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego - SRTE-AP, da existência de trabalho
escravo na região do Município de Mazagão.

DETERMINA, em 13.03.2008, em Macapá/AP: a INSTAU-
RAÇÃO, sob sua presidência, do INQUÉRITO CIVIL no- 52/2007,
para apuração do fato acima narrado e, para tanto, solicita, desde logo,
a diligência da Secretaria do Ofício para notificação de envolvido.

JAILDA EULÍDIA DA SILVA PINTO
<!ID1021326-0>

PORTARIA No- 83, DE 13 DE MARÇO DE 2008

A Procuradora do Trabalho abaixo assinada, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento no art.129, III, da Constituição
Federal; artigos 6o- , inciso VIII e 84, inciso II, da Lei Complementar no-

75, de 20.02.1993; art. 8o- , §1o- , da Lei n. 7.374, de 24.07.1985, e,

Ministério do Turismo
.
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