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Ministério do Meio Ambiente

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE
PORTARIA Nº 88, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011
Altera a composição do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca/SC.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21,
inciso VII, do Anexo I do Decreto n° 7.515, de 08 de julho de 2011,
publicado no Diário Oficial do dia subsequente;
Considerando o disposto no art. 15 da Lei nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC;
Considerando os art. 17 a 20 do Decreto nº 4.340, de 22 de
agosto de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.985, de 18 de julho de
2000;
Considerando o Decreto s/nº de 14 de setembro de 2000, que
criou a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no Estado de
Santa Catarina;
Considerando a Portaria IBAMA nº 48 de 22 de julho de
2006, que criou o Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca;
Considerando a Portaria ICM n° 66 de 21 de julho de 2011,
que renova o Conselho da Área de Proteção Ambiental da Baleia
Franca; e
Considerando as proposições apresentadas pela Diretoria de
Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Populações Tradicionais - DIUSP no Processo n° 02001.007367/2005-92, RESOLVE:
Art. 1º - O art. 21 da Portaria ICM nº 66, de 21 de julho de
2011, passa a vigora acrescido do seguinte inciso:
"Art.2°........................................................................................
XXXVI - Associação Comunitária Amigos do Meio Ambiente - AMA, sendo um titular e um suplente" (NR)
Art. 2º - Fica revogado o inciso II do art. 2° da Portaria ICM
nº 66, de 21 de julho de 2011.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO
PORTARIA N o- 89, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011
Cria a RPPN Reserva da Pousada Graciosa.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, nomeado pela Portaria n° 532 de 30 de julho de 2008,
publicada no Diário Oficial da União de 31 de julho de 2008, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, inciso I, do Anexo
I do Decreto nº 7.515, de 08 de julho de 2011, publicado no Diário
Oficial da União do dia subseqüente; Considerando o disposto no art.
21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; no Decreto nº
4.340, de 22 de agosto de 2002, que o regulamenta; Considerando o
Decreto nº 5.746, de 05 de abril de 2006, que regulamenta a categoria
de unidade de conservação de uso sustentável, Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN; Considerando a Instrução Normativa
ICMBio nº 07, de 17 de dezembro de 2009; e, Considerando as
proposições
apresentadas
no
Processo
ICMBio
n°
02070.004785/2010-71, resolve:
Art. 1º - Criar a RPPN RESERVA DA POUSADA GRACIOSA, de interesse público e em caráter de perpetuidade, em uma
área de 17,33 ha (dezessete hectares e trinta e três ares), localizada no
município de Morretes, estado do Paraná, de propriedade de Mirian
Lovera Silva e Curt Marion Matherne, constituindo-se parte integrante dos imóveis denominados: Lote 59 da Colônia Marques, matriculado sob a matrícula nº 3.135, R 5, livro 2, ficha 001, em 13 de
novembro de 1998 (06,032 ha) e Lote 26 da Colônia Marques, matriculado sob a matrícula nº 3.136, R 4, livro 2, ficha 001, em 13 de
novembro de 1998 (11,298 ha); registradas no Registro de Imóveis da
Comarca de Morretes/PR.
Art. 2º - A RPPN Pousada Graciosa tem os limites definidos
a partir do levantamento topográfico constante no processo citado
acima. É composta por 02 (dois) fragmentos florestais conforme descrito a seguir: Fragmento 01: com área de 06,032 ha inicia-se no
marco denominado O=PP, georreferenciado no Sistema Brasileiro,
DATUM - SAD 69, MC-51ºW, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=714144,826 m e N=7186594,615 m dividindo-o com o Lote 58; Daí segue confrontando com Lote 58 com
azimute de 95º55'26" e a distância de 267,16m até o marco 1
(E=714410,556m e N=7186567,042m); Daí segue confrontando com
Lote 26 com o azimute de 175º25'26" e a distância de 100,00 até o
marco 2 (E=714418,534m e N=7186467,361m); Daí segue confrontando com Lote 27 com o azimute de 175º25'26" e a distância de
150,00m até o marco 3 (E=714430,501m e N=7186317,839m); Daí
segue confrontando com Lote 29 com o azimute de 287º16'06" e a
distância de 306,29m até o marco 4 (E=714138,020m e
N=7186408,760m); Daí segue confrontando com Lote 59 com o azimute de 2º05'49" e a distância de 185,98m até o marco 0=PP

1
(E=714144,826m e N=7186594,615m); início de descrição, fechando
assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 6,032 ha. Fragmento 02: com área de 11,298 ha inicia-se
no marco denominado 0-PP, georreferenciado no Sistema Geodésico
Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51ºW, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, UTM: E= 714396,195m e N=7186746,469m
dividindo-o com o Lote 25; Daí segue confrontando com Lote 25
com o azimute de 99º55'27" e a distância de 505,00m até o marco 1
(E=714893,639m e N=7186659,436m); Daí segue confrontando com
Lote 31 com o azimute de 111º48'37" e a distância de 251,00m até o
marco 2 (E=715126,672m e N=7186566,181m); Daí segue confrontando com Lote 27 com o azimute de 262º03'21" e a distância de
715,00m até o marco 3 (E=714418,534m e N=7186467,361m); Daí
segue confrontando com Lote 59 com o azimute de 355º25'27" e a
distância de 100,00m até o marco 4 (E=714410,556m e
N=7186567,042m); Daí segue confrontando com Lote 58 com o azimute de 355º25'26" e a distância de 180,00m até o marco 0=PP
(E=714396,195m e 7186746,469m); início de descrição, fechando
assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 11,298 ha.
Art. 3º - A RPPN será administrada pelos proprietários do
imóvel, que serão responsáveis pelo cumprimento das exigências contidas na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no Decreto n.º 5.746,
de 05 de abril de 2006.
Art. 4º - As condutas e atividades lesivas à área reconhecida
como RPPN RESERVA DA POUSADA GRACIOSA sujeitarão os
infratores às sanções cabíveis previstas na Lei n° 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, e no Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO
PORTARIA Nº 90, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011
Cria a RPPN Portal das Nascentes II.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, nomeado pela Portaria n° 532 de 30 de julho de 2008,
publicada no Diário Oficial da União de 31 de julho de 2008, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, inciso I, do Anexo
I do Decreto nº 7.515, de 08 de julho de 2011, publicado no Diário
Oficial da União do dia subseqüente; Considerando o disposto no art.
21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e considerando o
Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que o regulamenta;
Considerando o Decreto nº 5.746, de 05 de abril de 2006, que regulamenta a Categoria de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN; e na
Instrução Normativa ICMBio nº 07, de 17 de dezembro de 2009; e,
Considerando as proposições apresentadas no Processo MMA/ICMBio n° 02070.001995/2011-99, RESOLVE:
Art. 1º - Criar a RPPN PORTAL DAS NASCENTES II, de
interesse público e em caráter de perpetuidade, em uma área de
3,6386 ha (três hectares e sessenta e três ares e oitenta e seis centiares), localizada no município de Urubici, Estado de Santa Catarina,
de propriedade de Paulo Ricardo Pezzuto e Eliana dos Santos Alves,
constituindo-se parte integrante do imóvel denominado Recanto Portal das Nascentes, registrado sob a matrícula nº 6.575, registro nº 2,
livro n.º 2, folha 001, de 14 de abril de 2011, no Registro de Imóveis
da Comarca de Urubici/SC.
Art. 2º - A RPPN Portal das Nascentes II tem os limites
definidos a partir do levantamento topográfico constante no processo
citado acima, conforme descrito a seguir: Inicia-se no vértice A, de
coordenadas N 6.896.213,371m e E 659.348,678m, situado no limite
com Raulino Niehues, deste, segue com azimute de 65º48'52" e distância de 291,60m, confrontando neste trecho com Raulino Niehues,
até o vértice B, de coordenadas N 6.896.332,838m e E 659.614,683m,
deste, segue com azimute de 113º49'06" e distância de 138,05m,
confrontando neste trecho com Peraus Devolutos, até o vértice C, de
coordenadas N 6.896.277,089m e E 659.740,975m, deste, segue com
azimute de 242º58'16" e distância de 360,75m, confrontando neste
trecho com Paulo Ricardo Pezzuto e Eliana S. Alves, até o vértice D,
de coordenadas N 6.896.114,210m e E 659.421,704m, deste, segue
pela margem direita de um arroio sem denominação oficial (localmente conhecido como Arroio da Casa de Pedra) no sentido de sua
foz no rio Canoas, com azimute de 330º30'10" e distância de 56,23m,
confrontando neste trecho com Paulo Ricardo Pezzuto e Eliana S.
Alves, até o vértice E , de coordenadas N 6.896.163,196m e E
659.393,992m, deste, segue pela margem direita de um arroio sem
denominação oficial (localmente conhecido como Arroio da Casa de
Pedra) no sentido de sua foz no rio Canoas, com azimute de
317º54'52" e distância de 67,61m, confrontando neste trecho com
Paulo Ricardo Pezzuto e Eliana S. Alves, até o vértice A, de coordenadas N 6.896.213,371m e E 659.348,678m; ponto inicial deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas
no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51° WGr, tendo
como Datum o SAD-69/2005. Todos os azimutes e distâncias, áreas e
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.
Art. 3º - A RPPN será administrada pelo proprietário do
imóvel, que será responsável pelo cumprimento das exigências contidas na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no Decreto n.º 5.746,
de 05 de abril de 2006.
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Art. 4º - As condutas e atividades lesivas à área reconhecida
como RPPN PORTAL DAS NASCENTES II sujeitarão os infratores
às sanções cabíveis previstas na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, e no Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO
PORTARIA Nº 91, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011
Cria a RPPN Reserva Cultura Permanente.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, nomeado pela Portaria n° 532 de 30 de julho de 2008,
publicada no Diário Oficial da União de 31 de julho de 2008, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, inciso I, do Anexo
I do Decreto nº 7.515, de 08 de julho de 2011, publicado no Diário
Oficial da União do dia subsequente; Considerando o disposto no art.
21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e Decreto nº
4.340, de 22 de agosto de 2002, que o regulamenta; Considerando o
Decreto nº 5.746, de 05 de abril de 2006, que regulamenta a categoria
de unidade de conservação de uso sustentável, Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN; e Instrução Normativa ICMBio nº 07, de
17 de dezembro de 2009; e Considerando as proposições apresentadas
no Processo ICMBio/MMA - ICMBio n° 02070.004451/2010-06, resolve:
Art. 1º - Criar a Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN Reserva Cultura Permanente, de interesse público e em caráter
de perpetuidade, em uma área de 7,62 ha (sete hectares, sessenta e
dois ares), localizada no município de Aratuba, Estado do Ceará, de
propriedade de João Paulo Duarte Diniz, constituindo-se parte integrante do imóvel denominado Sítio Pai João, registrado sob a matricula nº 65, R. 1, livro 2 em 21 de setembro de 2009, no Registro
de Imóveis da Comarca de Aratuba - CE.
Art. 2º - A RPPN Reserva Cultura Permanente inicia-se no
vértice 4, de coordenadas E: 497.127,95 m e N: 9.506.889,84m; deste
segue, com azimute verdadeiro de 299º11'13",8 e distância de 112,00
m até o vértice 5 de coordenadas E: 497.030,17 m e N: 9.506.944,46
m; deste segue, com azimute verdadeiro de 29º11'13,8" e distância de
680 m até o vértice 6 de coordenadas E: 497.361,78 m e N:
9.507.538,12 m; deste segue, com azimute verdadeiro de 119º11'13,8º
e distância de 112,00 m até o vértice 7 de coordenadas E: 497.459,56
m e N: 9.507.483,51 m; deste segue, com azimute verdadeiro de
209º11'13,8" e distância de 680,00 m até o vértice 4 ponto inicial da
descrição deste perímetro. Todas coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sistema UTM fuso 24S; referenciadas ao
Meridiano Central nº 39 WGr, tendo como datum o SAD-69, adquiridas através de um receptor GPS Garmim Map60CSx, conforme
orientação do proprietário e descrição do imóvel contida na escritura
do mesmo. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.
Art. 3º - A RPPN será administrada pelo proprietário do
imóvel, ou representante legal, que será responsável pelo cumprimento das exigências contidas na Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000, e no Decreto nº 5.746, de 05 de abril de 2006.
Art. 4º - As condutas e atividades lesivas à área reconhecida
como RPPN Reserva Cultura Permanente sujeitarão os infratores às
sanções cabíveis previstas na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, e no Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
.

GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 492,
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011
OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DA FAZENDA e CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de
2007, resolvem:
Art. 1º O Capítulo I do Título I da Portaria Interministerial nº
127/MP/CGU/MF, de 29 de maio de 2008, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
" CAPÍTULO I
DO CHAMAMENTO PÚBLICO OU CONCURSO DE
PROJETOS
"Art. 5º Para a celebração dos instrumentos regulados por
esta Portaria com entes públicos, o órgão ou entidade da Administração Pública Federal poderá, com vista a selecionar projetos e
órgãos ou entidades públicas que tornem mais eficaz a execução do
objeto, realizar chamamento público no SICONV, que deverá conter,
no mínimo:
...................................................................................................
...................................................................................................
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