
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • IMPRENSA NACIONAL

Ano CLVIII Nº 1 Brasília - DF, quinta-feira, 2 de janeiro de 2020

ISSN 1677-7042

1

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

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020010200001

1

Sumário

AVISOForam publicadas em 31/12/2019 as
edições extras nºs 252-A , 252-B, 252-C e 252-D do DOU.

Para acessar o conteúdo, clique nos nºs das edições.

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

GABINETE DA MINISTRA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 75, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Estabelece os critérios e define os parâmetros
analíticos que devem ser utilizados para
fiscalização e controle de bebidas, vinhos e
derivados da uva e do vinho, nacionais e
importados.

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,
da Constituição Federal, com base no art. 1º, inciso III, do Decreto nº 8.851, de 20 de
setembro de 2016, tendo em vista o disposto na Lei nº 7.678, de 8 de novembro de
1988, no Decreto nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014, na Lei nº 8.918, de 14 de
julho de 1994, no Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, e o que consta do
Processo nº 04172.000010/2019-42, resolve:

Art. 1º Estabelecer os critérios analíticos que devem constar dos laudos de
análises laboratoriais que se destinam à fiscalização e ao controle de bebidas, vinhos e
derivados da uva e do vinho, nacionais e importados, na forma desta Instrução Normativa.

Art. 2º Os parâmetros analíticos que deverão constar nos laudos
laboratoriais para utilização na fiscalização e controle de bebidas, vinhos e derivados
da uva e do vinho, nacionais e importados, são aqueles dispostos na Norma
Operacional nº 1, de 24 de janeiro de 2019, disponível no link
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-1/bebidas ,
consoante às seguintes situações indicadas:

I - laudo estrangeiro: laudo ou certificado de análise emitidos por
laboratório estrangeiro, devidamente cadastrados no Sistema de Cadastro de
Organismos e Laboratórios Estrangeiros - SISCOLE para importação pelo Brasil;

II - laudo Pré-Certificado de Inspeção de Importação: laudo emitido por
laboratório da rede credenciada ao MAPA para subsidiar a emissão de Certificado de
Inspeção de Importação - CII;

III - laudo para exportação - Certificado de Livre Venda: laudo emitido por
laboratório da rede credenciada ao MAPA para subsidiar a emissão de Certificado de
Livre Venda ou qualquer outro certificado para exportação pelo Brasil quando o país
de destino não especificar os parâmetros analíticos requeridos;

IV - laudo para controle do produto nacional: laudo emitido por qualquer
laboratório para fins de autocontrole da produção brasileira;

V - laudo de análise fiscal: laudo emitido por Laboratório Federal de Defesa
Agropecuária para fins de análises de fiscalização; e

VI - laudo de análise fiscal especial: laudo emitido pelo Laboratório Federal
de Defesa Agropecuária, pela rede credenciada MAPA ou por outras instituições que
detenham capacidade para execução das análises quando requeridas pelo MAPA em
subsídio às ações de fiscalização e outras ações especiais.

§1º Mediante motivação e justificativa da autoridade fiscalizadora, poderão
ser requeridas a realização de análises complementares àquelas indicadas como
obrigatórias na Norma Operacional referida no caput, desde que estejam devidamente
contempladas nos Padrões de Identidade e Qualidade das bebidas, vinhos e derivados
da uva e do vinho sob controle e fiscalização.

§2º Somente será exigível a apresentação do parâmetro analítico no laudo
Pré-Certificado de Inspeção de Importação, previsto no inciso II, quando houver a
disponibilidade de ao menos dois laboratórios com escopo para a realização da referida
análise constante do padrão de identidade e qualidade da bebida, do vinho e do
derivado da uva e do vinho.

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

MARCOS MONTES CORDEIRO

PORTARIA Nº 313, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição,
com base no art. 1º, inciso III, do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, tendo em vista o disposto no § 1º, do art. 5º, do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, alterado
pela Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008, e o que consta do Processo SEI no 21000.086357/2019-65, resolve:

Art. 1º Publicar os preços mínimos para os produtos extrativos da safra 2020, relacionados no Anexo desta Portaria, fixados pelo Conselho Monetário Nacional por meio do Voto
84/2019 - CMN, de 19 de dezembro de 2019.

Art. 2º Os preços mínimos de que trata esta Portaria são estabelecidos em favor dos produtores.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS MONTES

ANEXO

TABELA DE PREÇOS MÍNIMOS DOS PRODUTOS DE EXTRATIVISMO - SAFRA 2020

. Produtos Regiões e estados amparados Preços Mínimos (R$/kg) Variação Período de Vigência

. 2019 2020

. Açaí (fruto) Nordeste e Norte 1,63 1,41 -13,50% Jan/2020 a Dez/2020

. Andiroba (amêndoa) Nordeste e Norte 2,10 0,94 -55,24%

. Babaçu (amêndoa) Nordeste, Norte e MT 3,04 3,82 25,66%

. Baru (amêndoa) Centro-Oeste, MG, SP e TO 16,11 25,50 58,29%

. Borracha natural (cernambi) Norte (exceto TO) e norte do MT1 5,58 5,58 0,00%

. Buriti (fruto) Norte 1,29 1,24 -3,88%

. Cacau (amêndoa) Amazonas e Amapá 7,57 7,79 2,91%

. Castanha-do-brasil (com casca) Norte (exceto AM) e MT 0,89 1,75 96,63%

. AM 0,89 2,44 174,16%

. Juçara (fruto) Sul 3,06 1,98 -35,29%

. Sudeste 3,06 3,24 5,88%

. Macaúba (fruto) Nordeste e Norte 0,76 0,40 -47,37%

. Centro-Oeste e Sudeste 0,57 0,44 -22,81%

. Mangaba (fruto) Nordeste 2,68 2,36 -11,94%

. Centro-Oeste e Sudeste 1,68 1,91 13,69%

. Murumuru (fruto) Norte 0,44 1,03 134,09%

. Pequi (fruto) Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste 0,62 0,47 -24,19%
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