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35)COMUNIDADE FAROL, CNPJ 08.402.589/0001-66,
INDAIATUBA/SP, processo nº 71000.024233/2018-83, parecer
técnico nº 54022/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não apresentou
documento(s) obrigatório(s); Não está de acordo com a Política
Nacional de Assistência Social - PNAS; Não demonstrou
continuidade nas ofertas; Não demonstrou planejamento nas
ofertas.

36)INSTITUTO SUL-MATO-GROSSENSE PARA CEGOS
FLORIVALDO VARGAS, CNPJ 03.271.764/0001-00, CAMPO
GRANDE/MS, processo nº 71000.024256/2018-98, parecer técnico
nº 54046/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não apresentou
documento(s) obrigatório(s); Não está de acordo com a Política
Nacional de Assistência Social - PNAS; Não demonstrou
continuidade nas ofertas; Não demonstrou planejamento nas
ofertas.

37)ASSOCIAÇÃO GUSMÃO DOS SANTOS, CNPJ
96.480.249/0001-10, SUZANO/SP, processo nº 71000.024240/2018-
85, parecer técnico nº 54036/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não
apresentou documento(s) obrigatório(s); Não demonstrou
continuidade nas ofertas; Não demonstrou planejamento nas
ofertas.

38)CENTRO DE APRENDIZAGEM PRÓ-MENOR DE
PASSOS, CNPJ 23.285.018/0001-82, PASSOS/MG, processo nº
71000.025777/2018-62, parecer técnico nº
54087/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não atua
preponderantemente no âmbito da assistência social.

39)ASSOCIAÇÃO PRESENTE DE APOIO A PACIENTES
COM CÂNCER - PADRE TIÃOZINHO, CNPJ 06.336.300/0001-22,
MONTES CLAROS/MG, processo nº 71000.027455/2018-58,
parecer técnico nº 54159/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não
demonstrou gratuidade nas ofertas; Não está de acordo com a Política
Nacional de Assistência Social - PNAS.

40)CENTRO ESPÍRITA APRENDIZES DO EVANGELHO,
CNPJ 24.856.700/0001-40, CAVALCANTE/GO, processo nº
71000.026643/2018-69, parecer técnico nº
54134/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não atua no âmbito da
assistência social; Não está de acordo com a Política Nacional de
Assistência Social - PNAS.

41)ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E
INFÂNCIA DE ROLÂNDIA, CNPJ 80.910.516/0001-02,
ROLANDIA/PR, processo nº 71000.029898/2018-83, parecer técnico
nº 54277/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não demonstrou
gratuidade nas ofertas; Não está de acordo com a Política Nacional
de Assistência Social - PNAS.

42)NUCLEO EDUCATIVO GAROTOS DO BAIRRO,
CNPJ 04.269.038/0001-15, LINS/SP, processo nº
71000.035800/2018-27, parecer técnico nº
54581/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não apresentou
documento(s) obrigatório(s); Não demonstrou gratuidade nas ofertas;
Não está de acordo com a Política Nacional de Assistência Social -
PNAS.

43)OFICINA PROFISSIONALIZANTE CLUBE DE MÃES
DO BRASIL, CNPJ 73.490.856/0001-66, SAO PAULO/SP, processo
nº 71000.036764/2018-19, parecer técnico nº
54657/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não demonstrou atuar
preponderantemente no âmbito da Assistência Social.

44)ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO
NAZARENO, CNPJ 00.371.537/0001-68, FORTALEZA/CE,
processo nº 71000.037291/2018-77, parecer técnico nº
54687/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não apresentou
documento(s) obrigatório(s); Não demonstrou continuidade nas
ofertas; Não demonstrou planejamento nas ofertas.

45)GEEC - GRUPO EDUCAÇÃO ÉTICA E CIDADANIA,
CNPJ 05.543.739/0001-63, DIVINOPOLIS/MG, processo nº
71000.037290/2018-22, parecer técnico nº
54686/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS. Não apresentou
documento(s) obrigatório(s); Não está de acordo com a Política
Nacional de Assistência Social - PNAS; Não demonstrou
continuidade nas ofertas; Não demonstrou planejamento nas
ofertas.

Art. 3º Abrir prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta
publicação, para que a entidade apresente recurso contra a decisão,
sem efeito suspensivo.

Art. 4º Cientifique-se a Secretaria da Receita Federal do
Brasil acerca dos indeferimentos relacionados no art. 2º.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

MARIA DO CARMO BRANT DE CARVALHO

Ministério do Meio Ambiente

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

ÁREA DE REGULAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO

D E S PA C H O S

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no exercício da
competência delegada pelo art. 3º, inciso I, da Resolução ANA nº
1.942, de 30/10/2017, torna público que, no período de 20 a
26/08/2018, foram requeridas e encontram-se em análise as
seguintes solicitações de outorga preventiva e de direito de uso de
recursos hídricos de domínio da União:

ACUMULADORES MOURA S.A, açude Engenheiro
Severino Guerra, Município de Belo Jardim/PE, indústria,
alteração.

ADAO BATISTA DA GAMA, rio São Francisco,
Município de Petrolina/PE, irrigação.

ADAO DIAS OLIVEIRA, rio São Francisco, Município
de Curaçá/BA, irrigação.

ADEILSON SOARES DA SILVA, rio São Francisco,
Município de Curaçá/BA, irrigação.

ALEXANDRE SOUZA DE MORAIS, rio Branco,
Município de Boca do Acre/AM, irrigação.

AMAZONAS INDUSTRIAIS ALIMENTÍCIAS S A
AMASA, rio Guamá e Baía de Guajará, Município de Belém/PA,
indústria.

ANGELA JULIA DE JESUS, UHE Luiz Gonzaga,
Município de Glória/BA, irrigação.

ANTONIEL GOMES DE ARAUJO, rio São Francisco,
Município de Curaçá/BA, irrigação.

AREIAL - EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA
LTDA, UHE Porto Primavera, Município de Presidente Epitácio
Pessoa/SP, mineração.

AROLDO ALVES VIANA, Açude Saco II, Município de
Lagoa Grande/PE, irrigação.

ASSOCIACAO DE IRRIGACAO DO RIO CANOA, rio
Mampituba, Municípios de Praia Grande, São João do Sul/SC,
irrigação.

AVELAR CARIRI DOS SANTOS, rio São Francisco,
Município de Curaçá/BA, irrigação.

B1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, rio
Paranaíba, Município de Araporã/MG, esgotamento sanitário.

CAB CUIABA S.A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, rio Cuiabá,
Município de Cuiabá/MT, esgotamento sanitário.

CELBA - CENTRAIS ELETRICAS BARCARENA AS,
Baía de Marajó, Município de Barcarena/PA, indústria.

CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A., rio Paraíba do
Sul, Município de Jacareí/SP, indústria.

DECY JOSE DE MELO, UHE Paulo Afonso IV/UHE
Apolônio Sales, Município de Glória/BA, irrigação.

DURVAL DA COSTA SANTOS, rio São Francisco,
Município de Curaçá/BA, irrigação.

EDVALDO BARBOSA DA SILVA, UHE Sobradinho,
Município de Sobradinho/BA, irrigação.

EMERSON SANTANA SOUZA, rio Vaza-Barris,
Município de Jeremoabo/BA, irrigação.

EVANILDO SOUZA REGO, rio São Francisco, Município
de Curaçá/BA, irrigação.

FLAUDEMIR SOUZA SANTOS, rio São Francisco,
Município de Curaçá/BA, irrigação.

FLORIANO JOSE BEZERRA NETO, rio São Francisco,
Município de Curaçá/BA, irrigação.

FRANCISCO DE CARVALHO BORBALAN, UHE
Sobradinho, Município de Sento Sé/BA, irrigação.

FUNDACAO BRADESCO, Braço Menor do Araguaia ou
rio Javaés, Município de Formoso do Araguaia/TO, consumo
humano, irrigação.

GENIVALDO GOMES DOS SANTOS, rio São Francisco,
Município de Sobradinho/BA, irrigação.

GILBERTO POLICARPO DE MELO, UHE Luiz
Gonzaga, Município de Glória/BA, irrigação.

HAROLDO FALCAO FERREIRA, rio Paranã, Município
de Iaciara/GO, irrigação.

JAIME DE MELO, UHE Luiz Gonzaga, Município de
Glória/BA, irrigação.

JOSE ADEMAR LOPES, Canal de São Gonçalo,
Município de Rio Grande/RS, irrigação.

JOSE ANTONIO DE LISBOA NETO, UHE Luiz
Gonzaga, Município de Tacaratu/PE, irrigação.

JOSE SCARPARI, rio Mampituba, Município de São João
do Sul/SC, irrigação.

JUCELINO DIAS PIMENTEL, rio Urucuia, Município de
Arinos/MG, irrigação.

L PEREIRA & CIA LTDA, rios São Francisco e Ipanema,
Municípios de Belo Monte e Batalha/AL, outros usos.

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, rio São Francisco,
Município de Curaçá/BA, irrigação.

MANOEL ARAUJO FILHO, rio São Francisco, Município
de Curaçá/BA, Irrigação.

MANOEL BEZERRA DE SA, UHE Paulo Afonso IV,
Município de Jatobá/PE.

MANUEL DA COSTA FERNANDES, rio Tocantins,
Município de Minaçu/GO, consumo humano.

MARCELO SANTOS ROCHA, rio São Francisco,
Município de Juazeiro/BA, irrigação.

MARCOS ROGERIO VIANA, UHE Luiz Gonzaga,
Município de Petrolândia/PE, irrigação.

MARICELIO GONZAGA DE ARAUJO, rio São
Francisco, Município de Curaçá/BA, irrigação.

MARIO SERGIO VIANA, UHE Luiz Gonzaga, Município
de Petrolândia/PE, irrigação.

MAXIMIANA NUNES PEREIRA, rio São Francisco,
Município de Juazeiro/BA, irrigação.

MIGUEL ELOI VIANA, UHE Luiz Gonzaga, Município
de Petrolândia/PE, irrigação.

MIGUEL ELOI VIANA, UHE Luiz Gonzaga, Município
de Petrolândia/PE, irrigação.

MODESTO ALVES DA SILVA, rio São Francisco,
Município de Curaçá/BA, irrigação.

NELSON WENDT, Canal de São Gonçalo, Município de
Capão do Leão/RS, irrigação.

NOTARO ALIMENTOS LTDA, Açude Engenheiro
Severino Guerra, Município de Belo Jardim/PE, indústria.

NOTARO ALIMENTOS LTDA, rio Mundaú, Município
de Garanhuns/PE, indústria, alteração.

PEDRO TADEU DE LISBOA, UHE Luiz Gonzaga,
Municípios de Petrolândia e Tacaratu/PE, irrigação.

RODRIGO DONIZETE MARQUES, UHE Furnas,
Município de Carmo do Rio Claro/MG, irrigação.

SECRETARIA ESPECIAL DE AQUICULTURA E
PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SEAP, UHE Luiz
Gonzaga/Itaparica, Município de Glória/BA, aquicultura,
preventiva.

SECRETARIA ESPECIAL DE AQUICULTURA E
PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SEAP, UHE
Apolônio Sales/Moxotó, Municípios de Jatobá/PE e Glória/BA,
aquicultura, preventiva.

SECRETARIA ESPECIAL DE AQUICULTURA E
PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SEAP, UHE Engº
Sérgio Motta/Porto Primavera, Municípios de Brasilândia/MS e
Paulicéia/SP, aquicultura, preventiva.

WAVELL MARTINS CAMPOS, rio Tocantins, Município
de Rio dos Bois/TO, irrigação.

RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

D E S PA C H O S

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no exercício da
competência delegada pelo art. 3º, inciso I, da Resolução ANA nº
1.942, de 30/10/2017, e com base nos elementos do Processo nº
02501.001435/2004-98, torna público que, no período de 20 a
26/08/2018 foram requeridas e encontram-se em análise no
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/SP, as seguintes
solicitações de outorga preventiva de uso de recursos hídricos e de
direito de uso de recursos hídricos, nos termos constantes da
Resolução nº 429, de 04/08/2004, que delega competência e define os
critérios e procedimentos para emissão de outorga preventiva e de
direito de uso de recursos hídricos de domínio da União no Estado de
São Paulo, no âmbito das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí:

Ademar Aparecido Silva, rio Camanducaia, Município de
Monte Alegre do Sul/SP, irrigação.

Antônio Alceu Moreira & Cia Ltda., rio Camanducaia,
Município de Monte Alegre do Sul/SP, mineração.

Cesar de Moraes Dantas, rio Jaguari, Município de
Morumgaba/SP, irrigação.

Companhia de saneamento Ambiental de Atibaia- SAAE, rio
Atibaia, Município de Atibaia/SP, saneamento.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo,
rio Jaguari, Município de Paulínia/SP, abastecimento.

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste,
rio Piracicaba, Município de Santa Bárbara D'Oeste, esgotamento
sanitário.

Emilio Fernandes, rio Piracicaba, Município de Atibaia/SP,
irrigação.

Hilton Akihiko Miyada, rio Atibaia, Município de
Atibaia/SP, irrigação.

Indústria e Comércio de Bebidas Kremer e Conexos Ltda -
ME, rio Jaguari, Município de Morumgaba/SP, indústria.

Prefeitura da Estância de Atibaia, rio Atibaia, Município de
Atibaia/SP, recreação.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, rio Camanducaia,
Município de H=Jaguariúna/SP, abastecimento.

Rousselot Gelatinas do Brasil Ltda., rio Camanducaia,
Município de Amparo/SP, indústria.

Seara Alimentos Ltda., rio Camanducaia, Município de
Amparo/SP, indústria.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo, rio
Jaguari, Município de Amparo/SP, esgotamento sanitário.

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A, rio
Atibaia, Município de Campinas, renovação, abastecimento público e
esgotamento sanitário.

RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

CONSELHO DE GESTÃO
DO PATRIMÔNIO GENÉTICO

ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGEN Nº 6, DE 20 DE JUNHO DE 2018

Esclarece sobre a aplicação do conceito de
"elementos principais de agregação de
valor ao produto" para fins de aplicação do
disposto no inciso II do § 3º do artigo 43
do Decreto nº 8.772, de 11 de maio de
2016, exclusivamente para o setor de
fragrâncias

O CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO
GENÉTICO - CGen, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº
13.123, de 20 de maio de 2015, e o Decreto nº 8.772, de 11 de maio
de 2016, e tendo em vista o disposto no seu Regimento Interno, anexo
à Portaria MMA nº 427, de 29 de setembro de 2016, resolve:

Art. 1º Para fins de aplicação do disposto no inciso II do § 3º
do art. 43 do Decreto nº 8.772 de 2016, para o setor de fragrâncias,
consideram-se "elementos principais de agregação de valor ao
produto" os ingredientes oriundos de acesso ao patrimônio genético
que determinem a família olfativa predominante da fragrância utilizada
no produto acabado, quando a finalidade do patrimônio genético na
fórmula seja exclusivamente para formação de seu cheiro.

CONSELHO DE GESTÃOCONSELHO DE GESTÃO
DO PATRIMÔNIO GENÉTICO

Esclarece sobre a aplicação do conceito deEsclarece sobre a aplicação do conceito de
"elementos principais de agregação de"elementos principais de agregação de
valor ao produto" para fins de aplicação dovalor ao produto" para fins de aplicação do
disposto no inciso II do § 3º do artigo 43disposto no inciso II do § 3º do artigo 43
do Decreto nº 8.772, de 11 de maio dedo Decreto nº 8.772, de 11 de maio de
2016, exclusivamente para o setor de2016, exclusivamente para o setor de
fragrâncias

O CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIOO CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIOO CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIOO CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIOO CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIOO CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO
GENÉTICO - CGen, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nºGENÉTICO - CGen, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº
13.123, de 20 de maio de 2015, e o Decreto nº 8.772, de 11 de maio13.123, de 20 de maio de 2015, e o Decreto nº 8.772, de 11 de maio
de 2016, e tendo em vista o disposto no seu Regimento Interno, anexode 2016, e tendo em vista o disposto no seu Regimento Interno, anexo
à Portaria MMA nº 427, de 29 de setembro de 2016, resolve:à Portaria MMA nº 427, de 29 de setembro de 2016, resolve:

Art. 1º Para fins de aplicação do disposto no inciso II do § 3ºArt. 1º Para fins de aplicação do disposto no inciso II do § 3º
do art. 43 do Decreto nº 8.772 de 2016, para o setor de fragrâncias,do art. 43 do Decreto nº 8.772 de 2016, para o setor de fragrâncias,
consideram-se "elementos principais de agregação de valor aoconsideram-se "elementos principais de agregação de valor ao
produto" os ingredientes oriundos de acesso ao patrimônio genéticoproduto" os ingredientes oriundos de acesso ao patrimônio genético
que determinem a família olfativa predominante da fragrância utilizadaque determinem a família olfativa predominante da fragrância utilizada
no produto acabado, quando a finalidade do patrimônio genético nano produto acabado, quando a finalidade do patrimônio genético na
fórmula seja exclusivamente para formação de seu cheiro.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGEN Nº 6, DE 20 DE JUNHO DE 2018

62030310115
Realce

62030310115
Realce

62030310115
Realce

62030310115
Realce



52 ISSN 1677-7042 Nº 167, quarta-feira, 29 de agosto de 2018

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

1

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 05152018082900052

Art. 2º Para fins desta Orientação Técnica adotam-se as
seguintes definições:

I - cheiro: substâncias percebidas pelo olfato humano;
II - ingrediente: qualquer substância sintética ou extraída de

matéria-prima natural que tenha característica de cheiro;
III - fragrância: produto intermediário resultante de mistura

de vários ingredientes naturais e sintéticos cuja funcionalidade é
conferir cheiro a produtos acabados; e

IV - família olfativa: classificação de ingredientes de
fragrâncias ou da própria fragrância pelo cheiro.

Art. 3º Estará sujeito à repartição de benefícios o produto
acabado cuja fragrância seja da mesma família olfativa do ingrediente
oriundo de acesso ao patrimônio genético, quando a finalidade do
patrimônio genético na fórmula seja exclusivamente para formação de
seu cheiro.

Art. 4º Para instrução da notificação junto ao Sistema
Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado - SisGen, o usuário deverá apresentar
declaração do perfumista atestando a família olfativa da fragrância do
produto acabado e do ingrediente oriundo do patrimônio genético
quando este não for elemento principal de agregação de valor,
conforme o art. 1º desta Orientação Técnica.

Art. 5º A Secretaria-Executiva do CGen poderá elaborar lista
de classificação da família olfativa de patrimônios genéticos
utilizados pelo setor de fragrâncias para fins de harmonização de seu
enquadramento, resguardadas as informações sigilosas mediante
justificativa.

Parágrafo único. Para elaboração da lista disposta no caput
serão consultados os setores pertinentes.

Art. 6º Esta Orientação Técnica não se aplica aos casos em
que haja apelo mercadológico no produto acabado, conforme disposto
no inciso I do § 3º do art. 43 do Decreto nº 8.772, de 2016.

Art. 7º Esta Orientação Técnica entra em vigor na data de
sua publicação.

RAFAEL DE SÁ MARQUES
Presidente

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 24 DE AGOSTO DE 2018

Regula os procedimentos administrativos
para a concessão, aplicação e prestação de
contas relativos a suprimento de fundos no
âmbito do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (Processo
n° 02070.007691/2018-10).

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio, no uso das
competências atribuídas pelo artigo 24 do Decreto nº 8.974, de 24 de
janeiro de 2017, nomeado pela Portaria da Casa Civil n° 638, de 14
de junho de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 15 de
junho de 2018, e considerando o disposto no § 3º do art. 74 do
Decreto-lei nº 200/1967, nos arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/1964, no
parágrafo único do art. 60 da Lei nº 8.666/1993, nos arts. 45 a 47
do Decreto nº 93.872/1986, no Decreto nº 5.355/2005, bem como as
disposições contidas na Portaria nº 95/2002, do Ministério da
Fazenda, na Portaria nº 41/2005 e Portaria nº 90/2009 do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e no Manual do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI), Macrofunção 02.11.21 - suprimento de fundos; resolve:

Art. 1º Regulamentar a concessão, aplicação e a prestação
de contas de suprimento de fundos no âmbito do ICMBio, que
obedecerão às disposições contidas nesta Instrução Normativa.

Art. 2º Em casos excepcionais, o ordenador de despesas
poderá autorizar pagamento de despesas que não possam subordinar-
se ao processo normal de aquisição, por meio de suprimento de
fundos.

Parágrafo primeiro. As movimentações de suprimento de
fundos autorizadas neste artigo serão efetivadas exclusivamente por
meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).

Art. 3º Cada concessão de suprimento de fundos terá seu
valor total limitado a:

I - 10% (dez por cento) do valor estabelecido na alínea "a"
do inciso "I" do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, para execução de
obras e serviços de engenharia; e

II - 10% (dez por cento) do valor estabelecido na alínea "a"
do inciso "II" do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, para outros serviços
e compras em geral.

Parágrafo único. O valor total de cada suprimento
corresponderá ao somatório dos valores individuais alocados nas
diferentes dotações orçamentárias autorizadas na concessão pelo
ordenador de despesas.

Art. 4º São passíveis de realização por meio de suprimento
de fundos os seguintes pagamentos:

I - despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços
especiais, que exijam pronto pagamento, e

II - despesas de pequeno vulto.
§1º Despesas de pequeno vulto são aquelas destinadas à

aquisição de materiais e contratação de serviços de pronto
pagamento, de entrega imediata, cujo valor não supere:

a) 1% (um por cento) do valor fixado na alínea "a" do
inciso I do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, em se tratando de obras e
serviços de engenharia, e

b) 1% (um por cento) do valor fixado na alínea "a" do
inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, em se tratando de compras
e outros serviços em geral.

§2º O limite a que se refere o §1º deste artigo é o de cada
despesa, vedado o seu fracionamento ou do documento
comprobatório para adequação a esse limite.

Art.5º O pagamento de despesas relativas à aquisição de
material e contratação de serviços poderá ser realizado na
modalidade saque, segundo critérios previstos na Portaria MMA nº
159/2008, prevista pelo Inciso II, §6º, do art. 45, do Decreto nº
93.842/1986.

§1º O saque para o pagamento em espécie das despesas
enquadradas como suprimento de fundos deverá ser justificado pelo
suprido quando da prestação de contas, que indicará os motivos da
não-utilização da rede afiliada do CPGF.

§2º A utilização do CPGF na modalidade de saque não
poderá ultrapassar 30% do total da despesa anual do ICMBio com
suprimento de fundos.

Art. 6º É vedada a concessão de suprimento de fundos
para:

I - aquisição de material permanente ou outra mutação
patrimonial classificada como despesa de capital;

II - aquisição de bens ou serviços de maneira que possa
caracterizar compra de forma continuada; e

III - aquisição de bens ou serviços para os quais existam ou
devam existir contratos de fornecimento.

Art. 7º O suprimento de fundos regulados por esta Instrução
Normativa constitui adiantamento de recursos para permanecer à
disposição de servidor e se destina a custear despesas que porventura
venham a ocorrer dentro do período de aplicação autorizado.

§1º Não se requer a existência prévia de nenhuma despesa
que necessite ser executada para fundamentar e motivar a concessão
do suprimento de fundos.

§2º Se durante o período de aplicação autorizado não se
executar nenhuma despesa enquadrada como suprimento de fundos,
os recursos deverão ser restituídos na forma do art. 18.

Art. 8º Compete ao ordenador de despesas conceder o
suprimento de fundos, em face de requerimento, indicando no ato da
concessão:

I - a finalidade do suprimento, segundo art. 4º;
II - a(s) natureza(s) da(s) despesa(s);
III - o valor do suprimento;
IV - o eventual valor autorizado para saque;
V - o período de aplicação;
VI - o prazo para a prestação de contas; e
VII - a identificação do suprido: nome, cargo ou função,

CPF, matrícula Siape e o número do CPGF, se houver.
Art. 9º As solicitações de concessão de suprimento de

fundos serão formalizadas pelos titulares das unidades
organizacionais previstas na Estrutura Regimental do ICMBio,
exclusivamente para seus respectivos servidores, por meio do
requerimento constante do Anexo I desta Instrução Normativa.

§1º Os requerimentos de concessão de suprimento de fundos
deverão ser encaminhados à Coordenação-Geral de Finanças e
Arrecadação (CGFIN), por meio de processo administrativo
devidamente instruído no Sistema Eletrônico de Informações
(SEI).

§2º Cada solicitação dará origem a um processo
administrativo, que se encerrará com sua prestação de contas
aprovada.

Art. 10. O suprimento de fundos será concedido
exclusivamente a servidor público.

Parágrafo único. Não poderá ser concedido suprimento de
fundos a servidor:

I - responsável por dois suprimentos vigentes;
II - em atraso na prestação de contas de suprimento;
III - que não esteja em efetivo exercício;
IV - designado como ordenador de despesas;
V - designado como gestor financeiro;
VI - que tenha a seu cargo e guarda ou a utilização do

material a adquirir, salvo quando não houver na repartição outro
servidor; e,

VII - que esteja respondendo a inquérito administrativo ou
declarado em alcance.

Art. 11. O suprimento de fundos será precedido de nota de
empenho na(s) dotação(ões) própria(s) às despesas a realizar.

Parágrafo único. No início de cada exercício financeiro, a
autoridade competente definirá o montante anual de recursos para
concessões de suprimentos de fundos.

Art. 12. O suprimento de fundos não poderá ter aplicação
diversa daquela especificada no ato de concessão e na nota de
empenho e sua aplicação deverá respeitar o teto previsto para cada
grupo de natureza de despesa constante da autorização, sendo
vedado realizar compensações de saldos entre os respectivos grupos
de natureza de despesas previstos no ato de concessão de suprimento
de fundos.

Art. 13. O suprido reveste-se da condição de preposto da
autoridade que lhe conceder o suprimento, sendo vedada qualquer
tipo de subdelegação da responsabilidade pela aplicação e prestação
de contas dos recursos recebidos.

Art. 14. O prazo para aplicação de cada suprimento de
fundos será no máximo de 90 (noventa) dias improrrogáveis.

§1º O prazo constante do caput será contado a partir da
disponibilização do crédito no CPGF.

§2º A prestação de contas deverá ser apresentada em até 15
(quinze) dias corridos após o fim do período de aplicação.

§3º Caso ocorra a aplicação total dos recursos em prazo
inferior ao previsto no caput, o suprido poderá antecipar a prestação
de contas.

Art. 15. Cabe aos detentores de suprimentos de fundos
fornecer indicação precisa dos saldos em seu poder em 31 de
dezembro, para efeito de contabilização e reinscrição da respectiva
responsabilidade pela sua aplicação em data posterior, observados os
prazos assinalados pelo ordenador da despesa.

Parágrafo único. A importância aplicada até 31 de dezembro
será comprovada até 15 de janeiro seguinte.

Art. 16. É vedado, em qualquer hipótese, o pagamento de
despesas fora do período de aplicação constante do ato de concessão
do suprimento de fundos.

Parágrafo único. Qualquer pagamento realizado fora do
período de aplicação autorizado implicará automaticamente sua glosa
e a devolução dos respectivos valores ao Erário pelo suprido.

Art. 17. O comprovante da despesa será confeccionado em
nome e CNPJ da unidade gestora emitente do empenho, não poderá
apresentar rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas e conterá
necessariamente:

I - a discriminação clara do serviço prestado ou do material
fornecido, não se admitindo generalizações ou abreviaturas que
impossibilitem o conhecimento exato das despesas realizadas;

II - a data da emissão; e
III - o atestado, aposto sobre o próprio comprovante da

despesa, de que o serviço foi prestado ou de que o material foi
recebido, contendo nome completo, matrícula, data e assinatura do
servidor atestante, o qual deve ter conhecimento das condições em
que a despesa foi efetuada.

§1º É obrigatória a exigência de documentação fiscal para
os pagamentos com suprimento de fundos quando a operação estiver
sujeita à tributação, conforme Inciso VI do art. 19.

§2º A atestação exigida no Inciso III não poderá ser aposta
pelo próprio suprido, nem pelo ordenador de despesas.

Art. 18. Eventuais saldos de recursos existentes por falta de
aplicação parcial ou total, ou por aplicação indevida, serão
restituídos à conta única do Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), constituindo-se em anulação de
despesa, ou receita orçamentária, se recolhidas após o encerramento
do exercício.

§1º As restituições de que trata o caput deste artigo deverão
ser efetuadas pelo suprido até o prazo limite da comprovação
prevista no §2º do art. 14.

§2º Descumprido o prazo estipulado no §1º do caput deste
artigo, os recursos não aplicados sofrerão atualização monetária e
acréscimo de juros de mora, calculados desde a data do recebimento
dos recursos, nos termos da legislação que disciplina a cobrança de
débitos no Poder Executivo Federal.

Art. 19. A prestação de contas das despesas realizadas à
título de suprimento de fundos será instruída com os seguintes
documentos:

I - ato de concessão;
II - nota de empenho;
III - ordem bancária ou relação das ordens bancárias

externas;
IV - comprovante de disponibilização do crédito no

CPGF;
V - extrato mensal das transações efetuadas no CPGF,

acompanhado da respectiva fatura;
VI - comprovantes das despesas realizadas, emitidos dentro

do prazo de aplicação definido no ato concessório, em data igual ou
posterior ao pagamento, obedecidas as exigências fiscais, conforme
abaixo:

a) documento fiscal de prestação de serviços, no caso de
pessoa jurídica;

b) documento fiscal de venda ao consumidor, no caso de
compra de material de consumo;

c) recibo de pagamento acompanhado de comprovante de
isenção de emissão de documento fiscal, indicando o fundamento
legal, quando se tratar de documento comprobatório de despesa
emitido por pessoa jurídica que goze desse benefício;

d) recibo avulso de pessoa física, contendo o nome do
prestador do serviço, nº do CPF e o da identidade, data de
nascimento, inscrição no INSS, endereço e assinatura, conforme
modelo constante do Anexo II, acompanhado das respectivas guias
de recolhimento dos impostos e contribuições devidos.

VII - demonstrativo de prestação de contas de suprimento
de fundos, conforme Anexo III; e

VIII - comprovante de recolhimento do saldo, se for o
caso.

§1º A retenção e o recolhimento dos impostos e
contribuições referentes à prestação de serviços por pessoa física
serão efetuados pelo suprido e comprovados na forma indicada na
alínea "d", exceto a contribuição patronal que será recolhida pela
unidade gestora emitente do empenho.

§2º No caso de contratação de pessoa física, o suprido
deverá anexar ao processo a cópia do recibo até o 5º (quinto) dia útil
do mês subsequente ao de sua emissão, para possibilitar o
recolhimento da contribuição patronal, independente da prestação de
contas regulada por este artigo.

§3ºA prestação de contas integrará o respectivo processo de
concessão de suprimento de fundos previsto no §2º do art. 9º.

§4º Compete ao suprido anexar ao processo a documentação
constante dos incisos VI a VIII deste artigo no formato digitalizado,
devendo os demais documentos serem integrados ao processo
administrativo pela CGFIN.

Art. 20. Os suprimentos de fundos concedidos serão
considerados despesas efetivas, registrando-se a responsabilidade ao
servidor suprido, cuja baixa será procedida após a aprovação das
contas prestadas.

Art. 21. Os procedimentos administrativos necessários à
concessão do suprimento de fundos, ao acompanhamento do
cumprimento da concessão, à aplicação e à comprovação do

Art. 2º Para fins desta Orientação Técnica adotam-se asArt. 2º Para fins desta Orientação Técnica adotam-se as
seguintes definições:seguintes definições:

I - cheiro: substâncias percebidas pelo olfato humano;I - cheiro: substâncias percebidas pelo olfato humano;
II - ingrediente: qualquer substância sintética ou extraída deII - ingrediente: qualquer substância sintética ou extraída de

matéria-prima natural que tenha característica de cheiro;matéria-prima natural que tenha característica de cheiro;
III - fragrância: produto intermediário resultante de misturaIII - fragrância: produto intermediário resultante de mistura

de vários ingredientes naturais e sintéticos cuja funcionalidade éde vários ingredientes naturais e sintéticos cuja funcionalidade é
conferir cheiro a produtos acabados; econferir cheiro a produtos acabados; e

IV - família olfativa: classificação de ingredientes deIV - família olfativa: classificação de ingredientes de
fragrâncias ou da própria fragrância pelo cheiro.fragrâncias ou da própria fragrância pelo cheiro.

Art. 3º Estará sujeito à repartição de benefícios o produtoArt. 3º Estará sujeito à repartição de benefícios o produto
acabado cuja fragrância seja da mesma família olfativa do ingredienteacabado cuja fragrância seja da mesma família olfativa do ingrediente
oriundo de acesso ao patrimônio genético, quando a finalidade dooriundo de acesso ao patrimônio genético, quando a finalidade do
patrimônio genético na fórmula seja exclusivamente para formação depatrimônio genético na fórmula seja exclusivamente para formação de
seu cheiro.seu cheiro.

Art. 4º Para instrução da notificação junto ao SistemaArt. 4º Para instrução da notificação junto ao Sistema
Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do ConhecimentoNacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado - SisGen, o usuário deverá apresentarTradicional Associado - SisGen, o usuário deverá apresentar
declaração do perfumista atestando a família olfativa da fragrância dodeclaração do perfumista atestando a família olfativa da fragrância do
produto acabado e do ingrediente oriundo do patrimônio genéticoproduto acabado e do ingrediente oriundo do patrimônio genético
quando este não for elemento principal de agregação de valor,quando este não for elemento principal de agregação de valor,
conforme o art. 1º desta Orientação Técnica.conforme o art. 1º desta Orientação Técnica.

Art. 5º A Secretaria-Executiva do CGen poderá elaborar listaArt. 5º A Secretaria-Executiva do CGen poderá elaborar lista
de classificação da família olfativa de patrimônios genéticosde classificação da família olfativa de patrimônios genéticos
utilizados pelo setor de fragrâncias para fins de harmonização de seuutilizados pelo setor de fragrâncias para fins de harmonização de seu
enquadramento, resguardadas as informações sigilosas medianteenquadramento, resguardadas as informações sigilosas mediante
justificativa.justificativa.

Parágrafo único. Para elaboração da lista disposta no caputParágrafo único. Para elaboração da lista disposta no caput
serão consultados os setores pertinentes.serão consultados os setores pertinentes.

Art. 6º Esta Orientação Técnica não se aplica aos casos emArt. 6º Esta Orientação Técnica não se aplica aos casos em
que haja apelo mercadológico no produto acabado, conforme dispostoque haja apelo mercadológico no produto acabado, conforme disposto
no inciso I do § 3º do art. 43 do Decreto nº 8.772, de 2016.no inciso I do § 3º do art. 43 do Decreto nº 8.772, de 2016.

Art. 7º Esta Orientação Técnica entra em vigor na data deArt. 7º Esta Orientação Técnica entra em vigor na data de
sua publicação.
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