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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
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Telefone: 61 32182675 2172 e Fax: - http://www.agricul tura .gov.br
  

21000.031008/2017-44

Ofício nº 304/2017/DSV - MAPA

Brasília, 13 de julho de 2017.

Ao Senhor,
José Américo Pierre Rodrigues
Presidente da Associação Brasileira de Sementes e Mudas - ABRASEM
Edificio Jade Home Office, SGCV/SUL, lote 15, bloco “C”, Sala 322
Setor Industrial (Guará)
Brasília - DF
CEP: 71215-650

 

Assunto: Solicitação de Permissão de Importação de Material para Pesquisa Científica e
Experimentação.

 

Prezado Senhor,

 

Por ocasião da análise dos requerimentos da permissão de importação de ar go
regulamentado des nado à pesquisa cien fica e experimentação prevista na Instrução Norma va Nº
52, de 01 de dezembro de 2016, temos verificado, recorrentemente, que os itens 14
(Jus fica va técnica para importação), 15 (Descrição do projeto de pesquisa ou da a vidade de
experimentação) e 16 (Descrição de eventuais processamentos) estão sendo descritos de forma muito
sucinta pelos interessados no requerimento, o que dificulta a análise por parte deste Departamento,
inclusive quanto à adequação da demanda ao escopo da norma de referência (caput do art. 1º,
combinado com os §§ 2º e 3º do mesmo, e art. 20 da IN nº 52/16).

Nesse sen do, solicitamos o apoio dessa associação no sen do de transmi r aos seus
associados a observação que antecede, evitando assim que haja sobrestamento da análise dos
processos em razão da necessidade de promoção de diligências junto ao interessado para obtenção
de esclarecimentos ou mesmo a revisão do requerimento.

 

Atenciosamente,

Marcus Vinícius Segurado Coelho
Diretor do Departamento de Sanidade Vegetal

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS SEGURADO COELHO, Diretor do
Departamento de Sanidade Vegetal, em 13/07/2017, às 11:28, conforme horário oficial de
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Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2778845 e o código CRC 4DDA4506.
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