
Nº 85, quinta-feira, 5 de maio de 2016 83ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012016050500083

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

1

SIRGAS2000 e em coordenadas cartesianas delimitada por um po-
lígono que tem um vértice coincidente com o ponto de Coordenadas
Geodésicas: Lat. 10°54'25,729''S e Long. 41°02'42,743''W e os lados a
partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verda-
deiros: 499,2m-S; 5,2m-W; 94,8m-W; 100,0m-N; 300,0m-W; 100,0m-
N; 200,0m-W; 100,0m-N; 200,0m-W; 100,0m-N; 499,9m-W; 1088,9m-
N; 24,6m-W; 786,0m-N; 7,3m-E; 316,2m-E; 15,5m-S; 60,0m-S;
1001,1m-E; 779,8m-S; 920,5m-S.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(Cód. 4.00)

CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR

PORTARIA Nº 212, DE 4 DE MAIO DE 2016

O SECRETÁRIO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria
Ministerial nº 425, de 8 de setembro de 2005, expedida com fun-
damento no disposto nos arts. 7º e 43 do Decreto-lei nº 227, de 28 de
fevereiro de 1967, com a redação dada pela Lei n° 9.314, de 14 de
novembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo DNPM
nº 815.454/2007, resolve:

Art. 1° Outorgar à PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA,
concessão para lavrar GNAISSE, no(s) Município(s) de BLUME-
NAU/SC, numa área de 19,99ha, delimitada por um polígono que tem
seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas
descritos a seguir (Lat/Long): 26°50'31,641''S/49°08'01,053''W;
26°50'31,641''S/49°08'18,183''W; 26°50'21,374''S/49°08'18,183''W;
26°50'21,374''S/49°08'05,565''W; 26°50'21,374''S/49°08'05,440''W;
26°50'21,373''S/49°07'52,063''W; 26°50'27,982''S/49°07'52,063''W;
26°50'27,982''S/49°08'01,053''W; 26°50'31,641''S/49°08'01,053''W; em
SIRGAS2000 e em coordenadas cartesianas delimitada por um po-
lígono que tem um vértice coincidente com o ponto de Coordenadas
Geodésicas: Lat. 26°50'31,641''S e Long. 49°08'01,053''W e os lados a
partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verda-
deiros: 473,0m-W; 316,0m-N; 348,4m-E; 3,5m-E; 369,3m-E; 203,4m-
S; 248,2m-W; 112,6m-S.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(Cód. 4.00)

CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR

PORTARIA Nº 213, DE 4 DE MAIO DE 2016

O SECRETÁRIO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria
Ministerial nº 425, de 8 de setembro de 2005, expedida com fun-
damento no disposto nos arts. 7º e 43 do Decreto-lei nº 227, de 28 de
fevereiro de 1967, com a redação dada pela Lei n° 9.314, de 14 de
novembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo DNPM
nº 820.532/2004, resolve:

Art. 1° Outorgar à CERÂMICA NOVA CONQUISTA DE
TATUÍ LTDA EPP, concessão para lavrar ARGILA REFRATÁRIA,
no(s) Município(s) de TATUÍ/SP, numa área de 65,97ha, delimitada por
um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de
coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long):
23°18'42,607''S/47°48'06,481''W; 23°18'48,180''S/47°48'06,481''W;
23°18'48,180''S/47°48'08,236''W; 23°18'52,753''S/47°48'08,236''W;
23°18'52,753''S/47°48'09,697''W; 23°18'58,727''S/47°48'09,697''W;
23°18'58,727''S/47°48'06,579''W; 23°19'03,356''S/47°48'06,579''W;
23°19'03,356''S/47°48'08,546''W; 23°19'05,906''S/47°48'08,546''W;
23°19'05,906''S/47°48'10,437''W; 23°19'08,791''S/47°48'10,437''W;
23°19'08,791''S/47°48'12,994''W; 23°19'12,081''S/47°48'12,994''W;
23°19'12,081''S/47°48'15,762''W; 23°19'15,300''S/47°48'15,762''W;
23°19'15,300''S/47°48'18,377''W; 23°19'18,112''S/47°48'18,377''W;
23°19'18,112''S/47°48'20,573''W; 23°19'20,818''S/47°48'20,573''W;
23°19'20,818''S/47°48'28,240''W; 23°19'18,865''S/47°48'28,240''W;
23°19'18,865''S/47°48'33,814''W; 23°19'16,909''S/47°48'33,814''W;
23°19'16,909''S/47°48'39,281''W; 23°19'03,039''S/47°48'39,281''W;
23°19'03,039''S/47°48'36,671''W; 23°19'01,222''S/47°48'36,671''W;
23°19'01,222''S/47°48'34,035''W; 23°18'58,841''S/47°48'34,035''W;
23°18'58,841''S/47°48'30,483''W; 23°18'55,604''S/47°48'30,483''W;
23°18'55,604''S/47°48'25,916''W; 23°18'52,595''S/47°48'25,916''W;
23°18'52,595''S/47°48'23,006''W; 23°18'49,982''S/47°48'23,005''W;
23°18'49,982''S/47°48'21,328''W; 23°18'47,767''S/47°48'21,328''W;
23°18'47,767''S/47°48'17,835''W; 23°18'45,684''S/47°48'17,835''W;
23°18'45,684''S/47°48'13,029''W; 23°18'43,944''S/47°48'13,029''W;
23°18'43,944''S/47°48'09,027''W; 23°18'42,607''S/47°48'09,027''W;
23°18'42,607''S/47°48'06,481''W; em SIRGAS2000 e em coordenadas
cartesianas delimitada por um polígono que tem um vértice coincidente
com o ponto de Coordenadas Geodésicas: Lat. 23°18'42,607''S e Long.
47°48'06,481''W e os lados a partir desse vértice, com os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: 171,5m-S; 49,9m-W; 140,7m-S;
41,5m-W; 183,8m-S; 88,6m-E; 142,4m-S; 55,9m-W; 78,5m-S; 53,7m-
W; 88,8m-S; 72,7m-W; 101,2m-S; 78,6m-W; 99,0m-S; 74,3m-W;
86,5m-S; 62,4m-W; 83,3m-S; 217,8m-W; 60,1m-N; 158,4m-W; 60,2m-
N; 155,3m-W; 426,7m-N; 74,2m-E; 55,9m-N; 74,9m-E; 73,3m-N;
100,9m-E; 99,6m-N; 129,8m-E; 92,6m-N; 82,7m-E; 80,4m-N; 47,7m-
E; 68,1m-N; 99,2m-E; 64,1m-N; 136,6m-E; 53,5m-N; 113,7m-E;
41,1m-N; 72,3m-E.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(Cód. 4.00)

CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR

PORTARIA Nº 214, DE 4 DE MAIO DE 2016

O SECRETÁRIO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANS-
FORMAÇÃO MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA,
no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº
425, de 8 de setembro de 2005, expedida com fundamento no disposto
nos arts. 7º e 43 do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, com
a redação dada pela Lei n° 9.314, de 14 de novembro de 1996, e tendo
em vista o que consta do Processo DNPM nº 846.008/2005, resolve:

Art. 1° Outorgar à CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTO, concessão para lavrar CALCÁRIO, no(s) Municí-
pio(s) de CARAÚBAS/PB, CONGO/PB, numa área de 209,59ha, de-
limitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os
pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long):
07°52'24,156''S/36°32'39,433''W; 07°53'01,715''S/36°32'39,433''W;
07°53'01,715''S/36°33'09,077''W; 07°53'01,715''S/36°33'09,087''W;
07°53'01,715''S/36°33'38,731''W; 07°52'24,501''S/36°33'38,731''W;
07°52'24,156''S/36°33'38,731''W; 07°52'24,156''S/36°32'39,433''W; em
SIRGAS2000 e em coordenadas cartesianas delimitada por um po-
lígono que tem um vértice coincidente com o ponto de Coordenadas
Geodésicas: Lat. 07°52'24,156''S e Long. 36°32'39,433''W e os lados a
partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verda-
deiros: 1153,9m-S; 908,1m-W; 0,3m-W; 908,1m-W; 1143,3m-N;
10,6m-N; 1816,4m-E.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(Cód. 4.00)

CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR

PORTARIA Nº 215, DE 4 DE MAIO DE 2016

O SECRETÁRIO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria
Ministerial nº 425, de 8 de setembro de 2005, expedida com fun-
damento no disposto nos arts. 7º e 43 do Decreto-lei nº 227, de 28 de
fevereiro de 1967, com a redação dada pela Lei n° 9.314, de 14 de
novembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo DNPM
nº 820.373/2002, resolve:

Art. 1° Outorgar à IMOGES SOCIEDADE AGRÍCOLA LT-
DA, concessão para lavrar ARGILA REFRATÁRIA, no(s) Municí-
pio(s) de IRACEMÁPOLIS/SP, SANTA GERTRUDES/SP, numa área
de 294,27ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coin-
cidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir
(Lat/Long): 22°31'57,306''S /47°33'47,679''W; 22°31'54,123''S
/47°33'47,679''W; 22°31'54,123''S/ 47°33'47,382''W; 22°31'45,021''S/
47°33'47,381''W; 22°31'45,021''S/ 47°33'48,294''W; 22°31'24,498''S/
47°33'48,294''W; 22°31'24,498''S/ 47°33'47,679''W; 22°31'22,102''S/
47°33'47,679''W; 22°31'22,102''S/ 47°33'47,381''W; 22°31'12,632''S/
47°33'47,381''W; 22°31'12,632''S/ 47°33'28,783''W; 22°31'10,236''S/
47°33'28,783''W; 22°31'10,236''S/ 47°33'28,486''W; 22°31'07,430''S/
47°33'28,486''W; 22°31'07,428''S/ 47°32'59,216''W; 22°31'06,128''S/
47°32'59,216''W; 22°31'06,124''S/ 47°32'21,425''W; 22°31'08,549''S/
47°32'21,425''W; 22°31'08,552''S/ 47°32'50,048''W; 22°31'44,267''S/
47°32'50,044''W; 22°31'44,261''S/ 47°32'03,467''W; 22°31'45,129''S/
47°32'03,467''W; 22°31'45,130''S/ 47°32'09,765''W; 22°31'51,957''S/
47°32'09,764''W; 22°31'51,958''S/ 47°32'18,513''W; 22°31'57,300''S/
47°32'18,512''W; 22°31'57,306''S/ 47°33'47,679''W; em SIRGAS2000 e
em coordenadas cartesianas delimitada por um polígono que tem um
vértice a 527,0m, no rumo verdadeiro de 52°29'59''402 NW, do ponto
de Coordenadas Geodésicas: Lat. 22°32'07,736''S e Long.
47°33'33,048''W e os lados a partir desse vértice, com os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: 97,9m-N; 8,5m-E; 280,0m-N;
26,1m-W; 631,3m-N; 17,6m-E; 73,7m-N; 8,5m-E; 291,3m-N; 531,5m-
E; 73,7m-N; 8,5m-E; 86,3m-N; 836,5m-E; 40,0m-N; 1080,0m-E;
74,6m-S; 818,0m-W; 1098,6m-S; 1331,0m-E; 26,7m-S; 180,0m-W;
210,0m-S; 250,0m-W; 164,3m-S; 2548,0m-W.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(Cód. 4.00)

CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1, DE 3 DE MAIO DE 2016

Institui o Plano Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica - PLANAPO para o pe-
ríodo 2016-2019.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE
GOVERNO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E O MINISTRO
DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso da
atribuição que lhes conferem o art. 87, caput, inciso I e II da Cons-
tituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º, inciso I, do Decreto nº
7.794, de 20 de agosto de 2012, que institui a Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPO, resolvem:

Ministério do Desenvolvimento Agrário
.

Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica - PLANAPO para o período 2016-2019, destinado
a implementar programas e ações indutoras da transição agroeco-
lógica, da produção orgânica e de base agroecológica, que contribuam
para o desenvolvimento sustentável e possibilitem a melhoria de
qualidade de vida da população, por meio da oferta e consumo de
alimentos saudáveis e do uso sustentável dos recursos naturais.

Art. 2º São objetivos específicos do PLANAPO 2016-
2019:

I - ampliar e fortalecer a produção, manipulação e pro-
cessamento de produtos orgânicos e de base agroecológica, tendo
como público prioritário agricultores/as familiares, assentados/as da
reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e suas organi-
zações econômicas, micro e pequenos empreendimentos rurais, co-
operativas e associações, considerando também os da agricultura ur-
bana e periurbana;

II - promover, ampliar e consolidar processos de acesso, uso
sustentável, gestão, manejo, recomposição e conservação dos recursos
naturais e ecossistemas em geral;

III - ampliar a capacidade de construção e socialização de
conhecimentos em Agroecologia e sistemas orgânicos de produção,
por meio da valorização da cultura local e intercâmbio de conhe-
cimentos e da internalização da perspectiva agroecológica nas ins-
tituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão;

IV - fortalecer a comercialização dos produtos orgânicos e de
base agroecológica e da sociobiodiversidade nos mercados locais,
regionais, nacional, internacional e nas compras públicas e ampliar o
consumo dos produtos orgânicos, de base agroecológica e da so-
ciobiodiversidade;

V - garantir acesso à terra e territórios como forma de pro-
mover o etnodesenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais,
povos indígenas e assentados da reforma agrária;

VI - promover o reconhecimento da identidade sociocultural,
o fortalecimento da organização social e a garantia dos direitos de
povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores
familiares; e

VII - apoiar a produção, beneficiamento, armazenamento,
distribuição e comercialização dos produtos da Sociobiodiversidade e
ampliar sua visibilidade e consumo.

Art. 3º A consecução dos objetivos do PLANAPO dar-se-á
por intermédio da execução das iniciativas e metas descritas no Ane-
xo, de acordo com os seguintes eixos de atuação:

I - produção;
II - uso e conservação de recursos naturais;
III - conhecimento;
IV - comercialização e consumo;
V - terra e território; e
VI - sociobiodiversidade.
Art. 4º As fontes orçamentárias estão discriminadas para

cada iniciativa e provêm do Plano Plurianual, da Lei Orçamentária
Anual e de financiamentos extra-orçamentários.

Art. 5º São beneficiários do PLANAPO as entidades, or-
ganizações e pessoas que queiram fortalecer ou modificar suas prá-
ticas para sistemas de produção orgânicos e de base agroecológica,
especialmente:

I - os agricultores familiares, abrangidos pela Lei nº 11.326,
de 24 de julho de 2006;

II - assentados da reforma agrária;
III - povos indígenas; e
IV - povos e comunidades tradicionais, incluindo a juventude

rural, as mulheres e suas organizações.
Parágrafo único. São ainda beneficiários das ações do Plano

os atendidos pelos programas de compras governamentais do governo
federal, bem como as micro e pequenas agroindústrias, considerando
também as da agricultura urbana e periurbana.

Art. 6º O PLANAPO deverá ser revisado e atualizado para o
quadriênio seguinte.

Art. 7º A Câmara Interministerial de Agroecologia e Pro-
dução Orgânica é a responsável pela articulação junto aos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal para implementação do PLA-
NAPO, conforme previsto no inciso II, do art. 9º do Decreto nº 7.794,
de 2012.

Art. 8º A Comissão Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica é responsável por assegurar a participação e o controle
social na elaboração, acompanhamento, monitoramento e revisão das
ações do PLANAPO, conforme previsto no art. 7º do Decreto nº
7.794, de 2012.

Art. 9° A gestão do PLANAPO deve promover o alcance dos
objetivos, metas e iniciativas, por meio de:

I - mecanismos de implementação e integração das políticas
públicas;

II - critérios de regionalização das políticas públicas;
III - mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do

Plano; e
IV - instrumentos de cooperação federativa.
Parágrafo único. Caberá à CIAPO a definição das orien-

tações técnicas complementares para a gestão do PLANAPO 2016-
2019.

Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RICARDO BERZOINI
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de

Governo da Presidência da República

PATRUS ANANIAS DE SOUSA
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
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