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Lei 12.187, de 29.12.2009
Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. Mensagem de veto.  

PL 6.077 / 2009 Exposição de Motivos nº 24
Dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, etanol e demais biocombustíveis derivados 
da cana-de-açúcar, estabelece diretrizes para o zoneamento agroecológico nacional da cana-de-açúcar, e dá outras providências.

D. 7.048 de 23.12.2009
Dá nova redação ao art. 115 do Decreto no 6.323, de 27 de dezembro de 2007, que regulamenta a Lei no 10.831, de 23 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica.

D.  7.045 de 22.12.2009
 Altera, acresce e revoga dispositivos do Decreto no 6.296, de 11 de dezembro de 2007. Aprova o Regulamento da Lei no 6.198, 
de 26 de dezembro de 1974, que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização obrigatórias dos produtos destinados à alimentação 
animal, dá nova redação aos arts. 25 e 56 do Anexo ao Decreto no 5.053, de 22 de abril de 2004,

D. 7.044 de 22.12.2009
 Altera o Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a 
fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior.
 
Agricultura
Instrução Normativa  1  31/12/2009  
Aprova as Normas Técnicas para Importação e Exportação de Equídeos para Reprodução, Competições de Hipismo e Provas 
Funcionais. 

Ato  13  30/12/2009  Registro de produto veterinário. 

Instrução Normativa  74  29/12/2009  
Adota os Requisitos Fitossanitários para Allium cepa (cebola) segundo o País de Destino e Origem, do MERCOSUL. 

Instrução Normativa  73  29/12/2009  
Adota os Requisitos Fitossanitários para Allium sativum (alho) segundo o País de Destino e Origem, do MERCOSUL. 

Instrução Normativa  72  29/12/2009  
Adota os Requisitos Fitossanitários para Lolium spp. (azevém) segundo o País de Destino e Origem, do MERCOSUL. 

Instrução Normativa  71  29/12/2009  
Adota os Requisitos Fitossanitários para Lotus spp. (lotus) segundo o País de Destino e Origem, do MERCOSUL 

Instrução Normativa  70  29/12/2009  
Adota os Requisitos Fitossanitários para Vaccinium spp. (mirtilo) segundo o País de Destino e Origem, do MERCOSUL. 

Instrução Normativa  69  29/12/2009  Adota os Requisitos Fitossanitários para Hordeum vulgare (cevada) segundo o País de 
Destino e Origem, do MERCOSUL. 

Instrução Normativa  68  29/12/2009  Adota os Requisitos Fitossanitários para Avena sativa (aveia) segundo o País de Destino e 
Origem, do MERCOSUL. 

Portaria  459  21/12/2009  
Submete à consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta Portaria, com relação ao disposto 
no Artigo 3º da Instrução Normativa Nº 65, de 16 de dezembro de 2009, projeto de Instrução Normativa, com seus Anexos, 
conforme descrito. ANEXO I - Procedimentos operacionais para o produtor rural, ANEXO II - Planilha padrão de identificação dos 
animais, ANEXO III - Procedimentos operacionais para certificadora e agente certificador da identificação individual de bovinos e 
bubalinos, ANEXO IV - Requerimento de credenciamento de certificadora, ANEXO V - Requerimento de agente certificador, 
ANEXO VI - Procedimentos operacionais para o fornecedor de elementos de identificação, ANEXO VII - Requerimento para 
cadastro de empresa fornecedora de elemento de identificação junto ao SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE 
BOVINOS E BUBALINOS – SISBOV e ANEXO VIII - Procedimentos Operacionais para os Matadouros- Frigoríficos. 

Instrução Normativa  65  17/12/2009  
Altera a denominação do Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos - SISBOV, que passa a chamar-
se Sistema de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos - SISBOV. 

Instrução Normativa  66  17/12/2009  
Altera a Instrução Normativa nº 22, de 2 de junho de 2009. (Regulamentar a embalagem, rotulagem e propaganda dos produtos 
destinados à alimentação animal)
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Instrução Normativa  60  11/12/2009  
Estabelece os Padrões de Identidade e Qualidade para a Produção de Sementes das Espécies: Brassica napus L. var. oleifera 
(CANOLA); Secale cereale L. (CENTEIO) e Hordeum vulgare L. (CEVADA); Pisum sativum L. s.l. (ERVILHA); Sesamum indicum L. 
(GERGELIM); Corchorus capsularis L. e C. olitorius L. (JUTA); Linum usitatissimum L. (LINHO); e Nicotiana tabacum L. (TABACO). 

Instrução Normativa  40  07/12/2009  
Altera os arts. 28, 34 e 47, da Instrução Normativa SDA nº 34, de 6 de novembro de 2009. (Estabelecer os procedimentos de 
fiscalização pelo Serviço de Vigilância Agropecuária (SVA) e Unidade de Vigilância Agropecuária (UVAGRO),)

Instrução Normativa  59  04/12/2009  
Altera a Instrução Normativa MAPA nº 56, de 4 de dezembro de 2007. (Procedimentos para Registro, Fiscalização e Controle de 
Estabelecimentos Avícolas de Reproduçao e Comerciais)

Instrução Normativa  58  02/12/2009  
Estabelece os procedimentos para envio e recebimento de amostras de DNA genômico de cultivar protegida ou objeto de pedido 
de proteção junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC/DEPTA/SDC/MAPA. 
 
ANATEL
Requisitos Técnicos e Procedimentos de ensaios aplicáveis aos produtos de telecomunicações de categorias I, II e III :
Lista de Requisitos Técnicos para Produtos de Telecomunicações Categoria III , de 21/12/2009  
Lista de Requisitos Técnicos para Produtos de Telecomunicações - Categoria II , de 29/04/2009  
Lista de Requisitos Técnicos para Produtos de Telecomunicações Categoria I , de 24/12/2009

ANEEL
REN - RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 389 de 15/12/2009 publicado em 23/12/2009 - ANEEL ( VIGENTE ) 
 Estabece os deveres, direitos e outras condições gerais aplicáveis às outorgas de autorizações a pessoas jurídicas, físicas ou 
empresas reunidas em consórcio interessadas em se estabelecerem como Produtores Independentes de Energia Elétrica ou 
Autoprodutores de Energia de Elétrica, tendo por objeto a implantação e/ou a exploração de central geradora de energia elétrica.  
Texto Original    

ANP
RANP 45 - 2009 Fica alterado o art. 17 da Resolução ANP nº 16/2009: "Art.17 Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de 
fevereiro de 2010." (regras para a comercialização de óleo lubrificante básico e os requisitos necessários ao cadastramento de 
produtor e de importador desse produto.)

RANP 43 - 2009 Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos para cadastramento de fornecedor, comercialização 
e envio de dados de etanol combustível à ANP.

RANP 42 - 2009 Ficam estabelecidas, consoante as disposições contidas no Regulamento Técnico ANP nº 8/2009, parte 
integrante desta Resolução, as especificações do óleo diesel de uso rodoviário, para comercialização pelos diversos agentes 
econômicos em todo o território nacional.

RANP 38 - 2009 Ficam estabelecidas, consoante as disposições contidas no Regulamento Técnico ANP nº 7/2009, parte 
integrante desta Resolução, as especificações da gasolina comercial destinada aos veículos automotores homologados segundo os 
critérios fixados para a fase L -6 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE.

RANP 37 - 2009  Fica estabelecida, por meio da presente Resolução, a especificação do querosene de aviação, destinado 
exclusivamente ao consumo em turbinas de aeronaves, comercializado por produtores, importadores, distribuidores e 
revendedores, em todo o território nacional, consoante as disposições contidas no Regulamento Técnico ANP nº 6/2009, parte 
integrante desta Resolução.

ANVISA
Consulta Pública N° 94  22/12/2009
Abre, a contar da data de publicação desta consulta pública, o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas críticas 
e sugestões relativas à proposta de resolução que dispõe sobre "aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia para fórmulas 
infantis para lactentes, fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância, fórmulas infantis para 
lactentes destinadas a necessidades dietoterápicas específicas e fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de 
primeira infância destinadas a necessidades dietoterápicas específicas".
 
Consulta Pública N° 96  22/12/2009
Fica aberto, a contar da data de publicação desta consulta pública, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que sejam 
apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta de regulamento técnico, para o ingrediente ativo f45 - flumicloraque 
pentílico, contido na relação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira.

Consulta Pública N° 97 22/12/2009
Abrer, a contar da data de publicação desta consulta pública, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que sejam apresentadas 
críticas e sugestões relativas à proposta de regulamento técnico, para o ingrediente ativo a18 - abamectina, contido na relação 
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de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira.

Consulta Pública N° 98   22/12/2009
Abre, a contar da data de publicação desta consulta pública, o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas críticas 
e sugestões relativas à proposta de resolução que dispõe sobre o regulamento técnico para fórmulas infantis para lactentes e 
fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância.

Consulta Pública N° 101  22/12/2009
Abre, a contar da data de publicação desta consulta pública, o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas críticas 
e sugestões relativas à proposta de resolução que dispõe sobre as regras de classificação dos produtos para diagnóstico de uso in 
vitro e dá outras providências.,...

Consulta Pública N° 100 22/12/2009
Abre, a contar da data de publicação desta consulta pública, o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas críticas 
e sugestões relativas à proposta de regulamento técnico sobre limites máximos tolerados (lmt) de micotoxinas em alimentos.

Consulta Pública N° 93 22/12/2009    
Abre, a contar da data de publicação desta consulta pública, o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas críticas 
e sugestões relativas à proposta de resolução que dispõe sobre o regulamento técnico de compostos de nutrientes para alimentos 
destinados a lactentes e a crianças de primeira infância.

Consulta Pública N° 95 22/12/2009
Abre, a contar da data de publicação desta consulta pública, o prazo de 90 (noventa) dias para que sejam apresentadas críticas e 
sugestões relativas à proposta de resolução que dispõe sobre o regulamento técnico referente aos procedimentos para registro 
sanitário e notificação de produtos isentos de registro na área de alimentos.

Consulta Pública N° 99 22/12/2009
Abre, a contar da data de publicação desta consulta pública, o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas críticas 
e sugestões relativas à proposta de resolução que dispõe sobre o regulamento técnico para fórmulas infantis para lactentes 
destinadas a necessidades dietoterápicas específicas e fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira 
infância destinadas a necessidades dietoterápicas específicas.

Consulta Pública Nº 92, De 1º De Dezembro De 2009. 08/12/2009
Proposta de Resolução que dispõe sobre o funcionamento dos Centros de Tecnologia Celular de células-tronco humanas, adultas 
e embrionárias, para fins de pesquisa clínica e terapia e dá outras providências.

RES-63  Dispõe sobre as boas práticas de fabricação de radiofármacos.

RES-71  Estabelece regras para a rotulagem de medicamentos

RES-64   Dispõe sobre o registro de radiofármacos.

RES-65 Dispõe sobre a alteração das resoluções da diretoria colegiada - rdc nº. 222, de 28 de dezembro de 2006 e nº 8 de 14 de 
fevereiro de 2007.

RES-70  Dispõe sobre a atualização do anexo i, listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob 
controle especial, da portaria svs/ms nº. 344, de 12 de maio de 1998.

RES-67 Dispõe sobre normas de tecnovigilância aplicáveis aos detentores de registro de produtos para saúde no brasil.

RES-68  Dispõe sobre a inclusão de parágrafo no art. 3º da rdc nº. 66, de 5 de outubro de 2007.

RES-69   Institui instruções sobre registro, fabricação, controle de qualidade, comercialização e uso de dispositivo intra-uterino 
(diu) contendo cobre.

RES-72   Dispõe sobre o regulamento técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados em 
território nacional, e embarcações que por eles transitem.

Comercio
PORTARIA SECEX n° 35, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 Dispõe sobre importação de cocos secos.

PORTARIA SECEX n° 34, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009 Dispõe sobre operãções de importação.

CIRCULAR SECEX n° 71, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 
Torna público os términos de vigência dos direitos antidumping, aplicados às importações brasileiras de:
1 - garrafas térmicas (NCM 9617.00.10), originárias da China;
2 - resinas PET (NCM 3907.60.00), originárias dos Estados Unidos da América;
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3 - tubos de aço carbono (NCM 7304.00.90), originárias da Romênia; e
4 - MCP (NCM 2835.26.00), originárias da Argentina.

CIRCULAR SECEX n° 65, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009 
Torna público o recebimento, pelo DEINT/SECEX, de pedidos de alteração da NCM e das alíquotas da TEC, para os produtos que 
especifica.

Retificação da Resolução CAMEX nº 82, de 15/12/2009, publicada em 16/12/2009

Resolução nº 82, de 15/12/2009, publicada no D.O.U. de 16/12/2009.
Altera a Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa 
Comum - TEC, de que trata o Anexo I e II da Resolução CAMEX n. 43, de 22 de dezembro de 2006.

Resolução nº 81, de 15/12/2009, publicada no D.O.U. de 16/12/2009.
Encerra a revisão do direito antidumping aplicado nas importações de resinas de tereftalato de polietileno - PET (NCM 
3907.60.00), originárias da Argentina, com a extinção do direito antidumping definitivo aplicado por meio da Resolução CAMEX n. 
29, de 26 de agosto de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 2 de setembro de 2005.

Resolução nº 78, de 15/12/2009, publicada no D.O.U. de 16/12/2009.
Altera para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2010, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes 
sobre Bens de Capital, da lista anexa, na condição de Ex-tarifário.

Resolução nº 77, de 15/12/2009, publicada no D.O.U. de 16/12/2009.
Altera para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2010, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes 
sobre Bens de Informática e de Telecomunicação, da lista anexa, na condição de Ex-tarifário.

Resolução nº 76, de 15/12/2009, publicada no D.O.U. de 16/12/2009.
Alltera para 0%, por um prazo de 12 meses, conforme quotas discriminadas, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação 
das seguintes mercadorias: Ex 001 - Fosfato de oseltamivir (NCM 2933.59.49) e Ex 001 - Medicamento à base de fosfato de 
oseltamivir (NCM - 3003.90.79).

Resolução nº 75, de 23/11/2009, publicada no D.O.U. de 24/11/2009.
Concede redução tarifária temporária, ao amparo da Resolução GMC 69/00, para os produtos: "ácido tereftálico e seus sais", 
(NCM 2917.36.00); "hexanolactama", (NCM 2933.71.00); papel cuchê para produção de rótulos de cerveja (EX 001 - NCM 
4810.13.90); e outros macacos hidráulicos (Ex 001 - NCM 8425.42.00).

IBAMA
Consultas Públicas realizadas
 Minuta_da_Instrução_Normativa_Pilhas_e_Baterias 
 Minuta_Instrução_Normativa_Pneus 

Instrução Normativa n° 31 de 3 de dezembro de 2009 - Nova IN do Cadastro Técnico Federal, (Revoga Instrução Normativa n.º 
96/2006)

INMETRO
Portaria INMETRO / MDIC número 370 de 29/12/2009 -- Em vigor 
Revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Válvulas Industriais para Instalações de Exploração, Produção, Refino 
e Transporte de Produtos de Petróleo.  Íntegra

  
Portaria INMETRO / MDIC número 371 de 29/12/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Segurança de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares  Íntegra
  
Portaria INMETRO / MDIC número 367 de 23/12/2009 -- Em vigor 
Recomendar aos fabricantes e importadores de aparelhos eletroeletrônicos: - Que comercializem aparelhos que trabalhem com 
corrente de até 10A e que utilizem plugues de 3 pinos que forneçam em conjunto um adaptador. - Coloquem no manual ou 
afixem, através de etiqueta, em cada produto comercializado orientação ao consumidor. - Que trabvalhem com corrente acima 
de 10A e que utilizem plugue de 3 pinos, que coloquem no manual ou afixem, através de etiqueta, em cada produto 
comercializado, de forma clara e destacada, orientação ao consumidor.  Íntegra
  
Portaria INMETRO / MDIC número 369 de 23/12/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, 30 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva da Revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para 
Cadeia de Custódia para Produtos de Base Florestal.  Íntegra
  
Portaria INMETRO / MDIC número 360 de 17/12/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, 30 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e do Requisitos de Avaliaç]ão da Conformidade para Concessão 
em Florestas Públicas.   Íntegra
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Portaria INMETRO / MDIC número 358 de 03/12/2009 -- Em vigor 
Determinar que não serão necessárias as modificações estabelecidas no Regulamento Técnico da Qualidade para Inspeção da 
Adaptação de Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas para o Transporte Coletivo de Passageiros, aprovado pela 
Portaria Inmetro n.º 260/07, relativas às características construtivas da plataforma elevatória veicular.  Íntegra
  
Portaria INMETRO / MDIC número 359 de 03/12/2009 -- Em vigor 
Determinar que, em caráter excepcional, por um período de 06 (seis) meses, será permitida a comercialização, por parte de 
fabricantes e importadores, de adaptadores reversos de plugues e tomadas sem a atestação formal de sua conformidade aos 
requisitos regulamentados  Íntegr

Noviembre 2009

Lei 12.097, de 24.11.2009
Dispõe sobre o conceito e a aplicação de rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos.

Agricultura
Instrução Normativa  36  27/11/2009  
Estabelece as diretrizes e exigências para a realização de pesquisa e experimentação com agrotóxicos e afins, e para o 
credenciamento de entidades públicas e privadas de pesquisa, ensino e assistência técnica que as realizam, objetivando a 
emissão de laudos de eficiência e praticabilidade agronômica, de fitotoxicidade e de resíduos para fins de registro de agrotóxicos 
e afins. 

Portaria  399  25/11/2009  
Submete à consulta pública. Projeto de Instrução Normativa, com seu Anexo, que aprova o Regulamento Técnico para 
Exportação de Ruminantes Vivos.

Portaria  398  26/11/2009 
Submete à consulta pública, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação desta Portaria, o Projeto de 
Instrução Normativa que aprova o regulamento técnico para a definição dos padrões de identidade e qualidade do fermentado 
acético. 

Instrução Normativa 56 25/11/2009 
Altera a Instrução Normativa MAPA nº 12, de 28 de março de 2008 S/Regulamento Técnico do Feijão, definindo o seu padrão 
oficial de classificação, com os requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou 
rotulagem

Instrução Normativa  55  19/11/2009  
Estabelece para os produtos bebida, fermentado acético e matéria-prima. 

Instrução Normativa  54  20/11/2009  
Estabelece para verificação dos padrões de identidade e qualidade de vinho e derivados da uva e do vinho os procedimentos para 
colheita e destinação de amostras; para realização de análise pericial ou perícia de contraprova e de análise ou perícia de 
desempate de amostra; de amostragem de importados e para exportação e importação. 

Portaria  377  18/11/2009  
Submete à consulta pública. Anteprojeto de Instrução Normativa, com seus Anexos, que aprova o regulamento técnico que 
estabelece a amplitude, os requisitos, os critérios e os prazos para fins de registro no cadastro geral de classificação do ministério 
da agricultura, pecuária e abastecimento (cgc/mapa) de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, envolvidas no 
processo de classificação.

Instrução Normativa  50  06/11/2009  
Institui o selo único oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, e estabelecer os requisitos para a sua 
utilização nos produtos orgânicos. 

Instrução Normativa  49  05/11/2009  
Altera a Instrução Normativa nº 36, de 10 de novembro de 2006 (Manual de Procedimentos Operacionais da Vigilância 
Agropecuária Internacional)

Instrução Normativa  48  05/11/2009  
Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 17, de 13 de julho de 2006. (Norma Operacional do Serviço de Rastreabilidade da 
Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos - SISBOV)

Fecha de última actualización 14/01/2010

Fuente: Páginas del Gobierno Federal http://www.brazil.gov.br/governo_federal/estrutura/presidencia/

NOTA: La legislación seleccionada es considerada de interés general, sin que el criterio utilizado tenga ninguna otra implicancia

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=20957
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=20957
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=20957
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=20959
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=20959
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=20959
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=20967
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=20967
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=20967
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21029
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21029
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21029
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21052
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21052
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21052
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21051
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21051
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21051
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21099
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21099
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21099
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21122
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21122
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21122
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21102
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21102
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21102
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21127
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21127
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12097.htm
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001520.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001514.pdf


LEGISLACION> REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Noviembre 2009

ANVISA

RDC 60, Dispõe sobre a produção, dispensação e controle de amostras grátis de medicamentos e dá outras providências.

RDC 59, Dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos e definição dos mecanismos para 
rastreamento de medicamentos, por meio de tecnología de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados e dá 
outras providências

RES-58    20/11/2009 p.123
Substitui a lista de substâncias de ação conservante permitidas para produtos saneantes constante do anexo da resolução - RDC 
NO 35/2008.

RES-57   18/11/2009 p.39
Dispõe sobre o registro de insumos farmacêuticos ativos (ifa) e dá outras providências.

RES-55 13/11/2009 p.42
Dispõe sobre regulamento técnico para produtos saneantes categorizados como água sanitária e alvejantes à base de hipoclorito 
de sódio ou hipoclorito de cálcio e dá outras providências.

RES-56 11/11/2009 
Proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na 
emissão da radiação ultravioleta (uv).

Consulta Pública nº 90, de 27 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo Fosmete, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos 
de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 89, de 27 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo Metamidofós, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes 
Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo. 

Consulta Pública nº 88, de 27 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo Triclorfom, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos 
de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 87, de 26 de novembro de 2009.
 Fica aberto, a contar da data de publicação desta consulta pública, o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas 
críticas e sugestões relativas às condições e procedimentos de liberação de lotes de hemoderivados para consumo no brasil e 
exportação.

Consulta Pública nº 86, de 24 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo C36 - CIPROCONAZOL, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 85, de 24 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo T48 - TIAMETOXAM, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 84, de 24 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo A26 - AZOXISTROBINA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 83, de 24 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo 04 - ENXOFRE, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes 
Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 82, de 24 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo C53 - CADUSAFOS, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeiram, em anexo.

Consulta Pública nº 81, de 24 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo M31 – METALAXIL-M, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 80, de 18 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo B26- BIFENTRINA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo. 
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Consulta Pública nº 79, de 18 de novembro de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre Guia de Boas Práticas de Fabricação e Inspeção Sanitária de Estabelecimentos 
Produtores de Embalagens e Equipamentos destinados a entrar em contato com alimentos e dá outras providências, em Anexo.

Consulta Pública nº 78, de 12 de novembro de 2009
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo C70 - CLORANTRANILIPROLE, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo. 

Consulta Pública nº 77, de 10 de novembro de 2009
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo P17 - PROPARGITO, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo. 

Consulta Pública nº 76, de 10 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo C63 – LAMBDA-CIALOTRINA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo. 

Consulta Pública nº 75, de 10 de novembro de 2009
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo A26 - AZOXISTROBINA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 74, de 10 de novembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo C36 - CIPROCONAZOL, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo. 

Consulta Pública nº 73, de 10 de novembro de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre os requisitos mínimos para o processamento de roupas de serviços de saúde e dá outras 
providências, em Anexo.

Consulta Pública nº 72, de 4 de novembro de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre os procedimentos e condições de realização de estudos de estabilidade para o registro 
ou alterações pós-registro de produtos biológicos.

Consulta Pública nº 71, de 4 de novembro de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre realização de alterações, inclusões, suspensão, reativação e cancelamentos pós-registro 
de produtos biológicos.

Consulta Pública nº 70, de 3 de novembro de 2009.
Proposta de complementação da Resolução - RDC n° 249, de 13 de setembro de 2005, que dispõe sobre as Boas Práticas de 
Fabricação de produtos intermediários e insumos farmacêuticos ativos.

Comercio
PORTARIA SECEX n° 31, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2009 – D.O.U. de 10/11/2009.
Dispõe sobre operações de importação (Anidro - Exclusivamente para a fabricação de detergentes em pó)

Resolução nº 75, de 23/11/2009, publicada no D.O.U. de 24/11/2009.
Concede redução tarifária temporária, ao amparo da Resolução GMC 69/00, para os produtos: "ácido tereftálico e seus sais", 
(NCM 2917.36.00); "hexanolactama", (NCM 2933.71.00); papel cuchê para produção de rótulos de cerveja (EX 001 - NCM 
4810.13.90); e outros macacos hidráulicos (Ex 001 - NCM 8425.42.00).

CONTRAN
334 11.11.09 Isenta os veículos blindados do cumprimento do disposto no artigo 1º da Resolução CONTRAN nº. 254/2007, que 
estabelece requisitos para os veículos de segurança e critérios para aplicação de inscrição, pictogramas e películas nas áreas 
envidraçadas dos veículos automotores, de acordo com inciso III do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.  

333 11.11.09
Restabelece a vigência da Resolução n.º 157, de 22 de abril de 2004, dando nova redação ao artigo 8º, que fixa especificações 
para os extintores de incêndio sendo equipamentos de uso obrigatório nos veículos automotores, elétricos, reboque e semi-
reboque, de acordo com o artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências.  

INMETRO
Portaria INMETRO / MDIC número 349 de 26/11/2009 -- Em vigor 
Aprovar a revisão do Regulamento Técnico da Qualidade para Serviços Próprios de Inspeção de Equipamentos - SPIE   Íntegra
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NOTA: La legislación seleccionada es considerada de interés general, sin que el criterio utilizado tenga ninguna otra implicancia

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001511.pdf
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_333_09.pdf
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_334_09.pdf
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1259079715.pdf
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1259165131.pdf
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B28348-1-0%5D.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B28349-1-0%5D.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B28412-1-0%5D.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B28428-3-0%5D.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B28377-1-0%5D.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B28378-1-0%5D.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B28411-1-0%5D.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B28413-1-0%5D.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B28414-1-0%5D.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B28635-1-0%5D.PDF


LEGISLACION> REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Noviembre 2009

Portaria INMETRO / MDIC número 350 de 26/11/2009 -- Em vigor 
Estabelecer que os solicitantes de certificação ou de renovação de certificado de cachaça cujos pedidos tenham sido feitos em 
data anterior à publicação da Portaria nº 276/2009 poderão, até o dia 31 de março de 2010, ter seus processos regidos de 
acordo com o determinado na Portaria Inmetro nº 126/2005.  Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 351 de 26/11/2009 -- Em vigor 
Aprovar a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Serviços Próprios de Inspeção de Equipamentos - SPIE.  
Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 338 de 11/11/2009 -- Em vigor 
Alterar o texto do subitem 6.1.2.1.1, do Regulamento de Avaliação da Conformidade, aprovado pela Portaria Inmetro nº 
188/2009.  Íntegra
 

Portaria INMETRO / MDIC número 333 de 05/11/2009 -- Em vigor 
Determinar que os produtos fabricados até 01 de outubro de 2009 poderão ser comercializados por varejistas e distribuidores até 
que finde o seu prazo de validade e estabelecer que as chupetas fabricadas a partir de 01 de outubro de 2009 só deverão ser 
comercializadas quando devidamente certificadas por Organismo de Certificação de Produtos acreditado pelo Inmetro.   Íntegra

Octubre 2009

PL 6.077 / 2009
Exposição de Motivos nº 24
Dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, etanol e demais biocombustíveis derivados 
da cana-de-açúcar, estabelece diretrizes para o zoneamento agroecológico nacional da cana-de-açúcar, e dá outras providências.

Agricultura
Instrução Normativa  47  30/10/2009  Retifica o inciso VIII, do art. 13, do Anexo I, da Instrução Normativa MAPA nº 29, de 5 de 
agosto de 2009. (normas para a produção e os padrões de identidade e qualidade de sementes e de mudas de seringueira)

Instrução Normativa  45  30/10/2009  Altera a Instrução Normativa nº 36, de 10 de novembro de 2006, (Manual de 
Procedimentos Operacionais da Vigilância Agropecuária Internacional)

Instrução Normativa  44  29/10/2009  Estabelece os procedimentos para inspeção fitossanitária de viveiros produtores de mudas 
de cafeeiro. 

Portaria     362     22/10/2009     
Submete à Consulta Pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta Portaria, o Projeto de Instrução 
Normativa e Anexos que aprovam os padrões de identidade e qualidade para as bebidas alcoólicas por mistura. 

Portaria 355 09/10/2009 
Submete à consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o anteprojeto de Instrução Normativa que aprova as normas gerais 
para a produção e os padrões de campos de sementes de espécies forrageiras de clima temperado, bem como estabelece 
padrões de identidade e qualidade e aprova a relação de sementes nocivas toleradas e proibidas. 

Portaria        347      05/10/2009        
Submete à consulta pública pelo prazo de 90 (noventa) dias, anteprojeto de Instrução Normativa que estabelece o 
REGULAMENTO TÉCNICO DA FARINHA DE MANDIOCA, DEFININDO O SEU PADRÃO OFICIAL DE CLASSIFICAÇÃO, COM OS 
REQUISITOS DE IDENTIDADE E QUALIDADE, A AMOSTRAGEM, O MODO DE APRESENTAÇÃO E A MARCAÇÃO OU ROTULAGEM,

ANP
RANP 32 - 2009 Ficam estabelecidas, consoante as disposições contidas no Regulamento Técnico ANP nº 5/2009, parte 
integrante desta Resolução, as especificações das emulsões asfálticas catiônicas modificadas por polímero elastoméricos 
comercializadas, pelos diversos agentes econômicos, em todo o território nacional.

RANP 31 - 2009 Fica estabelecida, consoante as disposições contidas no Regulamento Técnico ANP nº 4/2009, parte integrante 
desta Resolução, a especificação do óleo diesel de uso rodoviário destinado aos veículos automotores homologados segundo os 
critérios fixados para a fase P-7 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE.
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ANVISA
Consulta Pública nº 69, de 22 de outubro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo B40 – BAUVERIA BASSIANA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo. 

Consulta Pública nº 68, de 7 de outubro de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre o Regulamento Técnico para vigilância sanitária dos meios de transporte terrestres de 
carga ou coletivo de passageiros, pontos de apoio, terminais rodoviários, terminais ferroviários em passagens de fronteiras e dá 
outras providências, em Anexo.

Consulta Pública nº 67, de 6 de outubro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo T24 - TRIFLURALINA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo. 

Consulta Pública nº 66, de 6 de outubro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo L05 - LUFENURON, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 65, de 6 de outubro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo A29 - ACETAMIPRIDO, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo. 

RES-54  REVOGA A RDC N° 43, DE 13 DE AGOSTO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS 
PROPAGANDAS DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA À BASE DE ÁCIDO ACETILSALISÍLICO BEM COMO OS 
ANALGÉSICOS/ANTITÉRMICOS E DOS DESTINADOS AO ALÍVIO DOS SINTOMAS DA GRIPE.

RES-53  AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA NO TRATAMENTO DE HEPATITE B CRÔNICA EM 
ADULTOS.

RES-52  DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE 
VETORES E PRAGAS URBANAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RES-51   DISPÕE SOBRE A COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DE ESTERILIZANTES E DESINFETANTES HOSPITALARES PARA ARTIGOS 
SEMI-CRÍTICOS FRENTE À MICOBACTÉRIA "MYCOBACTERIUM MASSILIENSE" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RES-50  DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA FRASE DE ADVERTÊNCIA PARA MEDICAMENTOS QUE CONTÊM 
CLOROFLUORCARBONOS.

RES-49 DISPÕE SOBRE AS VACINAS CONTRA GRIPE A SEREM UTILIZADAS NO BRASIL NO ANO DE 2010

RES-48 DISPÕE SOBRE REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO, INCLUSÃO, SUSPENSÃO, REATIVAÇÃO, E CANCELAMENTO PÓS-REGISTRO 
DE MEDICAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Instrução Normativa Nº 14/2009
Aprova os Guias de Farmacovigilância para a execução da RDC nº4, de 10.02.2009 

Instrução Normativa No-13/ 2009
Dispõe sobre a documentação para regularização de equipamentos médicos das Classes de Risco I e II.

COMERCIO
PORTARIA SECEX n° 30, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009 
Dispõe sobre operações de importação. Retificada no D.O.U. de 05/11/2009. 

Resolução nº 60, de 28/10/2009, publicada no D.O.U. de 29/10/2009.
Concede redução tarifária temporária, ao amparo da Resolução GMC 69/00, para o produto “sulfato de sódio anidro para 
fabricação de detergentes em pó por secagem em torre spray e por dry mix”, (Ex 001  - NCM 2833.11.10).

Resolução nº 59, de 20/10/2009, publicada no D.O.U. de 21/10/2009.
Concede redução tarifária temporária, ao amparo da Resolução GMC 69/00, para o produto "tripolifosfato de sódio para 
fabricação de detergentes em pó por secagem em torre spray", (Ex 001 - NCM 2835.31.90).

CIRCULAR SECEX n° 54 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009 – D.O.U. de 14/10/2009.
Decide encerrar, sem a aplicação de medidas, considerando que não ficou caracterizado nexo de casualidade entre o dumping e o 
dano a indústria domestica, a investigação que se iniciou por meio da Circular SECEX nº 60, de 26 de agosto de 2008, publicado 
no Diário Oficial da União – D.O.U de 28 de agosto de 2008, para averiguar a existência de dumping nas exportações para o 
Brasil de filme de polipropileno biaxialmente orientado, sem impressão gráfica, com espessura de 10 a 60 micra – filme de BOPP, 
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comumente classificados no item 3920.20.19 da Nomemclatura Comum do MERCOSUL – NCM, quando originária da Argentina, 
Chile, República Popular da China – RPC, Equador, Estados Unidos da America – EUA e Peru, e de dano a indústria doméstica 
decorrente de tal prática.

CIRCULAR SECEX n° 58, DE 28 DE OUTUBRO DE 2009 
Inicia investigação para averiguar a existência de dumping nas exportações da República Popular da China, da República da 
Indonésia e da República Argentina para o Brasil de objetos de mesa de vidro (NCM 7013.49.00).

INMETRO
Portaria INMETRO / MDIC número 321 de 29/10/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Procedimento para Certificação de Brinquedos  Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 320 de 29/10/2009 -- Em vigor 
Acrescentar ao item 2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Etiquetagem de 
Veículos Leves de Passageiros e Comerciais Leves com Motores do Ciclo Otto, aprovado pela Portaria Inmetro nº 391/2008  
Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 283 de 06/10/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 60 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a do Requisitos de Avaliação da Conformidade para 
Câmaras de Ar para Pneus de Bicicletas de Uso Adulto.  Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 284 de 06/10/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Cordoalha de Bicicleta de Uso Adulto.  Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 285 de 06/10/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Niple de Bicicleta de Uso Adulto.  Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 286 de 06/10/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Conjunto de Freio de Bicicleta de Uso Adulto.  Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 287 de 06/10/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Conjunto Quadro e Garfo de Bicicleta de Uso Adulto.  Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 288 de 06/10/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Pedal e Pedivela de Bicicleta de Uso Adulto.  Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 289 de 06/10/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Aro de Bicicletas de Uso Adulto.  Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 290 de 06/10/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Conjunto de Direção (Guidão e Suporte de Guidão) de Bicicleta de Uso 
Adulto.  Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 291 de 06/10/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Raio de Bicicleta de Uso Adulto.  Íntegra

Septiembre 2009

Agricultura
Instrução Normativa      40      01/10/2009      
Oficializa as Regras para Análise de Sementes compostas por três volumes: Regras para Análise de Sementes. 

Portaria      340      01/10/2009      
Submete à consulta pública pelo prazo de 90 (noventa) dias, anteprojeto de Instrução Normativa que estabelece os Métodos 
Oficiais para Análise de Inoculantes. 

Instrução Normativa      28      28/09/2009      
Estabelece os métodos analíticos oficiais para determinação dos agentes patogênicos a plantas em substratos, descritos no Anexo 
IV da Instrução  Normativa SDA nº 27, de 5 de junho de 2006,.

Fecha de última actualización 14/01/2010

Fuente: Páginas del Gobierno Federal http://www.brazil.gov.br/governo_federal/estrutura/presidencia/

NOTA: La legislación seleccionada es considerada de interés general, sin que el criterio utilizado tenga ninguna otra implicancia
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Portaria      327      21/09/2009      
Submete à consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta Portaria, o Projeto de Instrução 
Normativa e seus Anexos, que aprova o regulamento técnico para fixação dos critérios de rotulagem de bebida e de fermentado 
acético, bem como os procedimentos para a produção e o engarrafamento de bebida e de fermentado acético em 
estabelecimento terceirizado. 

Portaria      325      17/09/2009      
Submete à consulta pública pelo prazo de sessenta dias, a contar da data da publicação desta portaria, o projeto de instrução 
normativa e seus anexos, que estabelece as normas sobre especificações, garantias, registro, embalagem e rotulagem dos 
inoculantes destinados à agricultura, as relações dos microrganismos recomendados e autorizados para produção de inoculantes 
no Brasil e os requisitos mínimos e protocolos oficiais para avaliação da viabilidade e eficiência agronômica de cepas, produtos e 
tecnologias. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 34, DE 8 DE SETEMBRO DE 2009
Art. 1o Restringir o trânsito de vegetais e suas partes, exceto material in vitro e madeira serrada, das espécies Citrus spp., Cocos 
nucifera, Acacia sp., Azadirachta indica, Melia azedarach e Sorghum b i c o l o r, hospedeiras do Ácaro Hindu dos Citros 
(Schizotetranichus hindustanicus), quando oriundas de Unidades da Federação (UF) onde seja constatada, por laudo laboratorial 
oficial, a presença da praga.

ANP
RANP 30 - 2009 Fica alterado o art. 17 da Resolução ANP nº 16, de 18 de junho de 2009 (regras para a comercialização de óleo 
lubrificante básico e os requisitos necessários ao cadastramento de produtor e de importador desse produto), que passa a vigorar 
com a seguinte redação:"Art. 17 Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2010."

RANP 29 - 2009 Ficam estabelecidas no Regulamento Técnico ANP nº 3/2009, de 22 de setembro de 2009, parte integrante desta 
Resolução as especificações do gás combustível veicular de referência para ensaios de avaliação de consumo de combustível e 
emissões veiculares para testes de homologação, certificação e desenvolvimento de veículos automotores leves e pesados.

RANP 28 - 2009 Comercialização de Biodiesel. Fica alterado o art. 4º da Resolução ANP nº 33, de 30 de outubro de 2007

ANVISA
Consulta Pública nº 64, de 29 de setembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo T32 - TEBUCONAZOL, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 63, de 23 de setembro de 2009.
Proposta de Resolução-RDC que dispõe sobre Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos de Origem Vegetal, 
em anexo. 

Consulta Pública nº 62, de 9 de setembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo M27 - MICLOBUTANIL, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 61, de 3 de setembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo Endossulfam, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes 
Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 60, de 3 de setembro de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo Acefato, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos 
de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 59, de 1 de setembro de 2009.
Proposta de Resolução, que dispõe sobre a proibição em todo território nacional da importação, recebimento em doação, aluguel, 
comercialização e uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação 
ultravioleta (UV).

RESOLUÇÃO-RDC Nº 47, DE 8 DE SETEMBRO DE 2009
Estabelece regras para elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de medicamentos para 
pacientes e para profissionais de saúde.

Comercio
332 30.09.09 
Dispõe sobre identificações de veículos importados por detentores de privilégios e imunidades em todo o território nacional. Em 
vigor

Fecha de última actualización 14/01/2010
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CONTRAN
332 30.09.09 
Dispõe sobre identificações de veículos importados por detentores de privilégios e imunidades em todo o território nacional. Em 
vigor

INMETRO
Portaria INMETRO / MDIC número 275 de 24/09/2009 -- Em vigor 
Aprovar a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistema de Gestão da Responsabilidade Social

   Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 276 de 24/09/2009 -- Em vigor 
Aprovar a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Cachaça    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 265 de 21/09/2009 -- Em vigor 
Autorizar a utilização dos sistemas de medição e abastecimento de GLP a granel, montados em veículos-abastecedores 
rodoviários, observadas as condições estabelecidas por atos normativos federais, estaduais ou municipais e, em especial, a 
Portaria Inmetro nº 457, de 22 de dezembro de 2008 referente ao transporte de cargas perigosas.    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 266 de 21/09/2009 -- Em vigor 
Retificar as disposições estabelecidas no artigo 1º da Portaria Inmetro nº 166/2007, no que se refere a alínea “d” do subitem 
1.2.1, que passa a ter a seguinte redação: “d) Determinação da massa na prática de profissionais da área da saúde no que 
concerne à pesagem de pacientes por razões de controle, de diagnóstico e de tratamento, bem como na determinação da massa 
no que concerne a pesagem de pessoas interessadas em obter o seu peso em farmácias.”    Íntegra  

 
Portaria INMETRO / MDIC número 267 de 21/09/2009 -- Em vigor 
Aprovar a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Reatores Eletrônicos Alimentados em Corrente Alternada 
para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares Retilíneas, Circulares e Compactas     Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 268 de 21/09/2009 -- Em vigor 
Determinar que, em havendo informação sobre potência sonora de equipamentos cuja função seja emitir som, comercializados 
no mercado nacional, esta deve ser expressa em watts RMS (Root Mean Square).    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 254 de 18/09/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, no sitio www.inmetro.gov.br, proposta de texto do Regulamento Técnico Metrológico que estabelece as condições 
que deverão ser observadas na fabricação e utilização dos recipientes, utilizados por ocasião da venda de bebidas para consumo 
imediato.    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 251 de 15/09/2009 -- Em vigor 
Portaria de substituição do Anexo C do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Adaptadores de Plugues e Tomadas, 
aprovado pela Portaria 324/2007.    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 253 de 15/09/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 60 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e da Revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade 
para Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 243 de 04/09/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC para Motores Elétricos Trifásicos de Indução Rotor Gaiola de Esquilo 

   Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 245 de 04/09/2009 -- Em vigor 
Determinar a exclusão da nota “a” do subitem 5.1.1.1 referente aos Regulamentos Técnicos da Qualidade publicados pelas 
Portarias Inmetro n.°: 091/07, 255/07, 215/07 e 360/07.    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 247 de 04/09/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, 60 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e do Projeto de Resolução Mercosul N° 06/09 - Requisitos para 
Avaliação da Conformidade (RAC) de Cilindros para Armazenamento Gás Natural Veicular (GNV) Utilizado como Combustível a 
Bordo de Veículos Automotores.    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 248 de 04/09/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, 60 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e do Projeto de Resolução Mercosul N° 05/09 - Regulamento 
Técnico Mercosul (RTM) de Válvula de Cilindro para Armazenamento de Gás Natural Veicular (GNV) Utilizado como Combustível a 

Fecha de última actualización 14/01/2010

Fuente: Páginas del Gobierno Federal http://www.brazil.gov.br/governo_federal/estrutura/presidencia/
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Bordo de Veículos Automotores.    Íntegra  

PORTARIA No- 243, DE 4 DE SETEMBRO DE 2009 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC para Motores Elétricos Trifásicos de Indução Rotor Gaiola de Esquilo

CONMETRO
RESOLUÇÃO No- 5, DE 31 DE AGOSTO DE 2009
Dispõe sobre Aprovação do Plano de Implantação Assistida da Estratégia Brasileira de Normalização

RESOLUÇÃO No- 6, DE 31 DE AGOSTO DE 2009
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para adaptação e inspeção dos veículos com características urbanas para o transporte 
coletivo de passageiros aos requisitos de acessibilidade.

RESOLUÇÃO No- 8, DE 31 DE AGOSTO DE 2009
Dispõe sobre o prazo para a comercialização de plugues e tomadas no comércio atacadista e varejista, conforme

Fecha de última actualización 14/01/2010
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Decreto 6.946, de 21.8.2009 Publicado no DOU de 24.8.2009 Altera dispositivos do Regulamento do Serviço de Defesa Sanitária 
Animal, aprovado pelo Decreto no 24.548, de 3 de julho de 1934, e do Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal, aprovado pelo 
Decreto no 24.114, de 12 de abril de 1934. 

Decreto 6.925, de 6.8.2009 Publicado no DOU de 7.8.2009 Dispõe sobre a aplicação do art. 19 do Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgado pelo Decreto nº 5.705, de 16 de fevereiro de 2006, e dá 
outras providências. 

Agricultura
Instrução Normativa 33 28/08/2009 
Fica instituído, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Sistema de Acompanhamento da Produção 
Canavieira (SAPCana), integrado por um cadastro obrigatório das unidades fabris, instaladas no território nacional, produtoras de 
açúcar e etanol combustível, e de um sistema de recebimento e registro das informações de produção e comercialização destas 
unidades. 

Ato 9 26/08/2009 Aprova o Regulamento de Fiscalização de Produtos de uso Veterinários. 

Instrução Normativa 31 14/08/2009 Altera a Instrução Normativa nº 27, de 22 de julho de 2009.  (Agua de coco)

Instrução Normativa 30 07/08/2009 
Estabelece critérios e procedimentos para o registro de produtos, para rotulagem e propaganda e para isenção da 
obrigatoriedade de registro de produtos destinados à alimentação de animais de companhia. 

Instrução Normativa   29  06/08/2009 
Aprova as normas para a produção e os padrões de identidade e qualidade de sementes e de mudas de seringueira (Hevea spp.). 

ANEEL
REN - RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 375 de 25/08/2009 publicado em 28/08/2009 - ANEEL ( VIGENTE ) 
Ementa:   Regulamenta a utilização das instalações de distribuição de energia elétrica como meio de transporte para a 
comunicação digital ou analógica de sinais.    Texto Original    
 

ANP
RANP 26 - 2009 Fica alterado o art. 28 da Resolução ANP nº 25, de 2 de setembro de 2008 (biodisel)

ANVISA
RES-46 PROÍBE A COMERCIALIZAÇÃO, A IMPORTAÇÃO E A PROPAGANDA DE QUAISQUER DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA 
FUMAR, CONHECIDOS COMO CIGARRO ELETRÔNICO.

RES-42 DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTO, TOTALMENTE ELETRÔNICO, PARA A NOTIFICAÇÃO À AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, DE PRODUTOS SANEANTES DE RISCO I, EM SUBSTITUIÇÃO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 
RDC Nº 184, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

   
RES-43 DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS PROPAGANDAS DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA 
À BASE DE ÁCIDO ACETILSALISÍLICO BEM COMO OS ANALGÉSICOS/ANTITÉRMICOS E DOS DESTINADOS AO ALÍVIO DOS 
SINTOMAS DA GRIPE    

RES-41 APROVA O "REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ADITIVOS E SEUS LIMITES MÁXIMOS PARA A 
SUBCATEGORIA 16.1.1 BEBIDAS ALCOÓLICAS (COM EXCEÇÃO DAS FERMENTADAS)", CONSTANTE DO ANEXO DESTA 
RESOLUÇÃO.

Consulta Pública nº 58, de 25 de agosto de 2009
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo C70 - CLORANTRANILIPROLE, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 57, de 13 de agosto de 2009.
Proposta de Resolução que cria a Caixa Postal da ANVISA e regulamenta o uso de meio eletrônico na comunicação de atos 
administrativos com o setor regulado.

Consulta Pública nº 56, de 28 de julho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo G01 - GLIFOSATO, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.Reaberto o prazo pelo Despacho Nº 140, de 3 de 
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setembro de 2009.

INMETRO
Portaria INMETRO / MDIC número 229 de 17/08/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para o Equipamento de Proteção Individual (EPI) – Luvas Isolantes de 
Borracha  Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 230 de 17/08/2009 -- Em vigor 
Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Equipamento de Proteção Individual (EPI) – Peça Semifacial Filtrante 
para Partículas  Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 231 de 17/08/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, 30 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva para Revisão do Regulamento de Avaliação da Conformidade 
para o Serviço de Instalação e Retirada de Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis. 

 Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 228 de 07/08/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 60 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para 
Segurança de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares.  Íntegra

Comercio 

CIRCULAR SECEX n° 45, DE 13 DE AGOSTO DE 2009 – D.O.U. de 14/08/2009.
Prorroga, por até seis meses, a partir de 28/08/2009, o prazo de encerramento da investigação de dumping nas exportações 
para o Brasil de filmes de BOPP, originárias da Argentina, Chile, China, Equador, EUA e Peru
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Lei 11.989, de 27.7.2009  Publicada no DOU de 28.7.2009
Acrescenta parágrafo único ao art. 31 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências.

Decreto 6.913, de 23.7.2009 Publicado no DOU de 24.7.2009 Acresce dispositivos ao Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002, 
que regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, 
a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins. 

Lei 11.972, de 6.7.2009 Altera a Lei no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, para dispor sobre as Certificações de Boas Práticas para 
os produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária.

Lei 11.970, de 6.7.2009 Altera a Lei no 9.537, de 11 de dezembro de 1997, para tornar obrigatório o uso de proteção no motor, 
eixo e partes móveis das embarcações.

Agricultura
PORTARIA Nº 247, DE 23 DE JULHO DE 2009   
Submete à consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, o Projeto de Instrução 
Normativa e seus Anexos, que estabelece os requisitos, critérios e prazos para o credenciamento de pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, visando autorizá-las a executar ou prestar serviços de classificação de produtos vegetais, seus subprodutos e 
resíduos de valor econômico.

Portaria 249  31/07/2009 
Submeter à consulta pública, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, o Projeto de 
Instrução Normativa e seus Anexos que aprova o Regulamento Técnico do Mamão. 

Instrução Normativa  28  28/07/2009 
Estabelece os critérios e procedimentos de prevenção e controle, quanto à praga Opogona sacchari, visando à certificação 
fitossanitária de frutos de banana destinados à exportação, quando houver exigência do país importador, na forma desta 
Instrução Normativa. 

Instrução Normativa  25  28/07/2009 
Aprova as Normas sobre as especificações e as garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos fertilizantes 
orgânicos simples, mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados à agricultura. 

Portaria  247  28/07/2009 Submete à consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta 
Portaria, o Projeto de Instrução Normativa e seus Anexos, que estabelece os requisitos, critérios e prazos para o credenciamento 
de pessoas jurídicas de direito público ou privado, visando autorizá-las a executar ou prestar serviços de classificação de 
produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico. 

Instrução Normativa  27 23/07/2009 
Estabelece os procedimentos mínimos de controle higiênico-sanitário, padrões de identidade e características mínimas de 
qualidade gerais para a água de coco. 

Portaria Nº 12, DE 07 DE JULHO DE 2009 Submete à consulta pública pelo prazo de 15 (quinze) dias, o Projeto de Instrução 
Normativa que estabelece diretrizes sobre o cadastramento de unidades fabris e de comercialização e o fornecimento de 
informações de produção e comercialização de açúcar e de etanol ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
instituindo o Sistema de Acompanhamento da Produção Canavieira - SAP/Cana. 

 
Instrução Normativa 26 10/07/2009 Aprova o Regulamento técnico para a fabricação, o controle de qualidade, a comercialização 
e o emprego de produtos antimicrobianos de uso veterinário. 

Instrução Normativa 22 08/07/2009 Estabelece as normas técnicas para utilização de tanques comunitários visando à 
conservação da qualidade do leite cru, proveniente de diferentes propriedades rurais. 

Portaria 12 08/07/2009 Submete à consulta pública pelo prazo de 15 (quinze) dias, o Projeto de Instrução Normativa que 
estabelece diretrizes sobre o cadastramento de unidades fabris e de comercialização e o fornecimento de informações de 
produção e comercialização de açúcar e de etanol ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, instituindo o Sistema 
de Acompanhamento da Produção Canavieira - SAP/Cana. 

Instrução Normativa 25  03/07/2009  Implementa o Sistema de Alerta Zoossanitário, Fitossanitário, Sanitário e outras não 
conformidades relacionadas aos animais e vegetais, seus produtos, subprodutos e derivados, e insumos agrícolas e pecuários 
importados e exportados pelo Brasil, para a notificação de riscos e para informações que facilitem ação de gestão dos riscos 
rápida e adequada. 

Instrução Normativa 21 02/07/2009 Aprova os Programas Nacionais de Controle de Resíduos e Contaminantes para as culturas 
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agrícolas de abacaxi, alface, amendoim, arroz, banana, batata, castanha-do-Brasil, limão, lima ácida, maçã, mamão, manga, 
melão, milho, morango, pimenta do reino, tomate e uva de que trata o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes 
em Produtos de Origem Vegetal - PNCRC/Vegetal para o período de 2009/2010. 

ANP

RANP 24 - 2009 “Art. 1º ...Parágrafo único. O biodiesel deverá ser adicionado ao óleo diesel na proporção de 4%, em volume, a 
partir de 1º de julho de 2009."

RANP 21 - 2009 Este Regulamento Técnico aplica-se à gasolina de referência para utilização nos ensaios de avaliação de 
consumo de combustível e emissões veiculares para fins de homologação, segundo os critérios fixados para a etapa L-6 do 
PROCONVE, e estabelece sua especificação.

ANVISA
RES-40 DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO ANEXO I, LISTAS DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, PSICOTRÓPICAS, 
PRECURSORAS E OUTRAS SOB CONTROLE ESPECIAL, DA PORTARIA SVS/MS Nº 344, DE 12 DE MAIO DE 1998.

Consulta Pública nº 55, de 23 de julho de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre a realização dos estudos e elaboração dos relatórios de equivalência farmacêutica e de 
perfil de dissolução comparativo.

Consulta Pública nº 54, de 22 de julho de 2009.
proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo C58 – ALFA-CIPERMETRINA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 53, de 22 de julho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo T33 - TEFLUBENZURON, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 52, de 15 de julho de 2009.
Proposta de REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE LIMITES MÁXIMOS PARA ADITIVOS ALIMENTARES EXCLUÍDOS DA LISTA DE 
ADITIVOS AUTORIZADOS SEGUNDO AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF), em anexo.

Consulta Pública nº 51, de 15 de julho de 2009.
Proposta de REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE ADITIVOS ALIMENTARES A SER EMPREGADOS SEGUNDO AS BOAS PRÁTICAS DE 
FABRICAÇÃO (BPF), em anexo.

Consulta Pública nº 50, de 6 de julho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo T48 - TIAMETOXAM, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 49, de 6 de julho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo F05 - FENITROTIONA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 48, de 2 de julho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo M31 – METALAXIL-M, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 47, de 2 de julho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo F49 - FLUDIOXONIL, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 46, de 2 de julho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo F46 - FLUMIOXAZINA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 45, de 2 de julho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo T54 - TRIFLOXISTROBINA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira

Consulta Pública nº 44, de 2 de julho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo P51 - PROTIOCONAZOL, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.
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Consulta Pública nº 43, de 1 de julho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo T62 – TEPHROSIA CANDIDA + PSYCHOTRIA MARCGRAVII, contido na 
Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em Anexo.

Consulta Pública nº 42, de 1 de julho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo E11 - ETRIDIAZOL, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira. 

RES-38 MS/ANVISA 08/07/2009 DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE SUBSTÂNCIAS FARMACÊUTICAS NA LISTA DE DENOMINAÇÕES 
COMUNS BRASILEIRAS - DCBS.

RES-37 MS/ANVISA 08/07/2009 TRATA DA ADMISSIBILIDADE DAS FARMACOPÉIAS ESTRANGEIRAS.

INMETRO
Portaria INMETRO / MDIC número 224 de 29/07/2009 -- Em vigor 
Determinar que os reservatórios de água potável constituídos de recipientes e as tampas que os integram apresentem o correto 
travamento das tampas aos recipientes dos reservatórios de água potável 

 Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 225 de 29/07/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento Técnico Metrológico, em anexo, o qual estabelece critérios para exame de determinação quantitativa do 
conteúdo efetivo do produto gás liqüefeito de petróleo (GásLP) quando comercializado em recipientes transportáveis. 

 Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 221 de 28/07/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 60 (sessenta dias), a proposta de texto da Portaria Definitiva e da revisão do Regulamento Técnico da 
Qualidade para os Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio. 

 Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 214 de 23/07/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 60 (sessenta) dias a consulta Pública da Revisão do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Barras e 
Fios de Aço destinados a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado 

 Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 215 de 23/07/2009 -- Em vigor 
Aprovar a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Condicionadores de Ar 

 Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 212 de 22/07/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 60 (sessenta) dias, os Requisitos de Avaliação da Conformidade para indicardor de Pressão para Extintores de 
Incêndio. 

 Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 209 de 10/07/2009 -- Em vigor Alterar a redação dos artigos 4° e 5º da Portaria Inmetro n° 
176, de 16 de junho de 2009, que passarão a vigorar com nova redação. » Informações Complementares    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 210 de 10/07/2009 -- Em consulta pública  Procedimento de Certificação para Segurança do 
Brinquedo. » Informações Complementares    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 196 de 06/07/2009 -- Em vigor Determinar que, a partir de 1º de janeiro de 2010, só será 
admitida a comercialização e a instalação dos Sistemas Encapsulados de Medição a Transformador a Seco – SEMTS, nacionais ou 
importados, cujos modelos tiverem sido aprovados em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Técnico 
Metrológico, aprovado pela Portaria Inmetro nº 159/2007. » Informações Complementares    Íntegra  

Junio 2009

Lei 11.951, de 24.6.2009 Altera o art. 36 da Lei no 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do 
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, para proibir a captação de receitas contendo prescrições 
magistrais e oficinais por outros estabelecimentos de comércio de medicamentos que não as farmácias e vedar a intermediação 
de outros estabelecimentos. 
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Decreto 6.871, de 4.6.2009 Regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a 
classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas.

Decreto 6.870, de 4.6.2009 Dispõe sobre a vigência de Decisões do Conselho do Mercado Comum, Resolução do Grupo Mercado 
Comum e de Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul.

Decreto 6886 26/06/2009 Dá nova redação ao art. 2º do Regulamento da Organização, Funcionamento e Execução dos 
Registros Genealógicos de Animais Domésticos do País, aprovado pelo Decreto nº 58.984, de 3 de agosto de 1966. 

Agricultura
DIPOV/SDA prorrogou até o dia 17 de julho de 2009 o prazo da consulta pública referente à Portaria MAPA nº 54, de 16 de março 
de 2009, que trata do projeto de Instrução Normativa sobre os critérios e procedimentos para o controle dos fatores higiênico-
sanitários na cadeia produtiva dos produtos de origem vegetal.

Instrução Normativa 19  24/06/2009 Aprova os requisitos fitossanitários para importação de mudas (Categoria 4, Classe 1) de 
Pinus (Pinus taeda), produzidas na Argentina. 

Instrução Normativa 24 17/06/2009 Altera a Seção XIV, do Capítulo II, do Manual de Procedimentos Operacionais da Vigilância 
Agropecuária Internacional aprovado na forma do anexo da Instrução Normativa nº 36, de 10 de novembro de 2006. 

Instrução Normativa 23 17/06/2009 Aprova as normas para a produção e os padrões de identidade e qualidade de sementes e 
de mudas de coco (Cocos nucifera L.). 

Decreto 6871 05/06/2009 Regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, 
o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. 

Instrução Normativa 22 04/06/2009 Regulamenta a embalagem, rotulagem e propaganda dos produtos destinados à 
alimentação animal. 

Instrução Normativa 21 04/06/2009 Altera a Seção V, do Capítulo III e a Seção V, do Capítulo V, do Manual de Procedimentos 
Operacionais da Vigilância Agropecuária Internacional, de que trata o Anexo da Instrução Normativa MAPA nº 36, de 10 de 
novembro de 2006. 

Instrução Normativa 20 03/06/2009 Altera a Instrução Normativa nº 10 de 06/05/2004. sobre a classificação e os registros de 
estabelecimentos e produtos, as exigências e critérios para embalagem, rotulagem, propaganda e para prestação de serviço, bem 
como os procedimentos a serem adotados na inspeção e fiscalização da produção, importação, exportação e comércio de 
fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes, destinados à agricultura

ANP

RANP 20 - 2009 Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos necessários à autorização para o exercício da 
atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado e a sua regulação.

RANP 19 - 2009 Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos necessários à autorização para o exercício da 
atividade de rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado, e a sua regulação

RANP 18 - 2009 Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos necessários à autorização para o exercício da 
atividade de produção de óleo lubrificante acabado, e a sua regulação.

RANP 17 - 2009 Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos necessários à autorização para o exercício da 
atividade de importação de óleo lubrificante acabado, e a sua regulação.

RANP 16 - 2009 Ficam estabelecidas, pela presente Resolução, as regras para a comercialização de óleo lubrificante básico e os 
requisitos necessários ao cadastramento de produtor e de importador desse produto.

RANP 15 - 2009 procedimento de envio de informações por meio do Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produtos - 
DPMP.

RANP 13 - 2009 Ficam estabelecidos os requisitos necessários para o cadastramento de empresas interessadas em fornecer 
produto marcador, exercendo suas atividades no âmbito da marcação dos Produtos de Marcação Compulsória (PMC) indicados 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

ANVISA

Consulta Pública nº 41, de 23 de junho de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre a proibição da comercialização de Dispositivos Eletrônicos de Fumar (DEF).

Consulta Pública nº 40, de 22 de junho de 2009.
Textos das monografias de especialidades farmacêuticas que foram objeto do Projeto de Revisão de Monografias da Farmacopéia 
Brasileira.
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Consulta Pública nº 39, de 22 de junho de 2009.
Textos das monografias de matérias-primas que foram objeto do Projeto de Revisão de Monografias da Farmacopéia Brasileira.

Consulta Pública nº 38, de 22 de junho de 2009.
Pextos das monografias de plantas medicinais e derivados que foram objeto do Projeto de Revisão de Monografias da 
Farmacopéia Brasileira.

Consulta Pública nº 37, de 15 de junho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo F20 - FOSFINA, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes 
Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 36, de 12 de junho de 2009.
Proposta de Resolução-RDC que dispõe sobre Boas Práticas de Fabricação de Drogas Vegetais Sujeitas a Notificação.

Consulta Pública nº 35, de 12 de junho de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA e dá outras providências.

Consulta Pública nº 34, de 3 de junho de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre o funcionamento de serviços que realizam processamento de produtos para saúde e dá 
outras providências.

Consulta Pública nº 33, de 3 de junho de 2009
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo E22 - EPOXICONAZOL, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo.

Consulta Pública nº 32, de 3 de junho de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo C56 – CRESOXIM-METÍLICO, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, em anexo. 

RES-35 MS/ANVISA 18/06/2009 DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E CONSUMO 
NA ROTULAGEM DE OVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RES-34  MS/ANVISA 12/06/2009 PROPOSTA DE REGULAMENTO TÉCNICO PARA O INGREDIENTE ATIVO CIHEXATINA EM 
DECORRÊNCIA DA REAVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA.

RES-32 MS/ANVISA 09/06/2009 DISPÕE SOBRE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DE REFERÊNCIA CERTIFICADAS.

RES-33 MS/ANVISA 09/06/2009 ALTERA A RESOLUÇÃO - RDC Nº 99, DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE O CONTROLE DE 
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE SUBSTÂNCIAS E MEDICAMENTOS SOB REGIME ESPECIAL.

INT-7  MS/ANVISA 18/06/2009 ESTABELECE A RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS DE USO EM SAÚDE 
QUE NÃO SE ENQUADRAM NA SITUAÇÃO DE CADASTRO, PERMANECENDO NA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA ANVISA.

CONTRAN

319 09.06.09  Altera os artigos 8º, 9º e o anexo da Resolução CONTRAN nº 292/2008, que dispõe sobre modificações de veículos 
previstas nos artigos 98 e 106, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Em vigor  Altera a Resolução Contran nº 292/08 
Revoga a Resolução Contran nº 776/93.

318 09.06.09Estabelece limites de pesos e dimensões para circulação de veículos de transporte de carga e de transporte coletivo 
de passageiros em viagem internacional pelo território nacional. Em vigor a partir de 01/09/2009

318 09.06.09Estabelece limites de pesos e dimensões para circulação de veículos de transporte de carga e de transporte coletivo 
de passageiros em viagem internacional pelo território nacional. Em vigor a partir de 01/09/2009.

317 09.06.09Estabelece o uso de dispositivos retrorrefletivos de segurança nos veículos de transporte de cargas e de transporte 
coletivo de passageiros em trânsito internacional no território nacional. Em vigor a partir de 01/07/2009

316 25.05.09Estabelece os requisitos de segurança para veículos de transporte coletivo de passageiros M2 e M3 (tipos 
microônibus e ônibus) de fabricação nacional e estrangeira. Em vigor com efeitos a partir de 01/07/2009.

315 20.05.09Estabelece a equiparação dos veículos ciclo-elétricos, aos ciclomotores e os equipamentos obrigatórios para 
condução nas vias públicas abertas à circulação. Em vigor

Ciencia y tecnología
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Decreto nº 6.868, de 04.06.2009 Institui o Programa de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação (ProTIC) e dispõe sobre a composição de seu Comitê Gestor.

Comercio

CIRCULAR SECEX N° 23, DE 24 DE ABRIL DE 2009 – D.O.U. de 27/04/2009.
Torna pública a revisão do direito antidumping aplicado às importações brasileiras de resinas de tereftalato de poletileno (PET), 
NCM 3907.60.00, originárias da República da Argentina.
Retificada no D.O.U. de 15/06/2009.

INMETRO

Portaria INMETRO / MDIC número 185 de 22/06/2009 -- Em vigor Regulamento de Avaliação da Conformidade do Nível de 
Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos.    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 186 de 22/06/2009 -- Em vigor Determinar que o item 8.1 do Regulamento de Avaliação da 
Conformidade para Mamadeiras e Bicos de Mamadeiras, aprovado pela Portaria Inmetro nº 35, de 03 de fevereiro de 2009, passe 
a vigorar com nova redação.    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 187 de 22/06/2009 -- Em vigor Determinar que o item 8.1 do Regulamento de Avaliação da 
Conformidade para Chupetas, aprovado pela Portaria Inmetro nº 34, de 03 de fevereiro de 2009, passe a vigorar com nova 
redação.    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 188 de 22/06/2009 -- Em vigor Aprovar o Requisitos de Avaliação da Conformidade para 
Fósforo de Segurança    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 189 de 22/06/2009 -- Em vigor Determinar que a partir de 05 de dezembro de 2009, a 
certificação de preservativos masculinos deverá passar a ser feita segundo as exigências da RDC 62, de 3 de setembro de 2008, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e da metodologia de ensaio para verificação da impressão nas embalagens 
de preservativos masculinos de látex de borracha natural aprovada por esta Portaria.    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 175 de 16/06/2009 -- Em vigor Acrescentar o subitem 5.5 no Regulamento de Avaliação da 
Conformidade de Eixo Veicular Auxiliar, aprovado pela Portaria Inmetro nº 59, de 19 de fevereiro de 2008.    Íntegra  
 
Portaria INMETRO / MDIC número 176 de 16/06/2009 -- Em vigor Aprovar a revisão do Regulamento de Avaliação da 
Conformidade para Cabos de Aço de Uso Geral    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 179 de 16/06/2009 -- Em vigor Aprovar, para sua fiel observância, o Regulamento para uso 
das Marcas, dos Símbolos de Acreditação, de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório – 
BPL e, dos Selos de Identificação do Inmetro.    Íntegra  
 
Portaria INMETRO / MDIC número 163 de 08/06/2009 -- Em vigor Aprovar a revisão do Regulamento Técnico da Qualidade do 
Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 156 de 04/06/2009 -- Em vigor Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para 
Vidro de Segurança Temperado de Veículo Rodoviário Automotor    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 157 de 04/06/2009 -- Em vigor Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para 
Vidro de Segurança Laminado de Pára-brisa de Veículo Rodoviário Automotor.    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 159 de 04/06/2009 -- Em consulta pública Disponibilizar, 60 dias, a proposta de texto da 
Portaria Definitiva e a da Revisão do Regulamento de Avaliação da Conformidade para a Construção, a Montagem, o 
Funcionamento, a Instalação e a Operação de Sistemas Automáticos não Metrológicos de Fiscalização de Trânsito.    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 160 de 04/06/2009 -- Em consulta pública Disponibilizar, por 45 dias, a proposta de texto da 
Portaria Definitiva e da revisão do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Fabricação ou Importação de Extintores de 
Incêndio.    Íntegra  
  
Portaria INMETRO / MDIC número 161 de 04/06/2009 -- Prazo para consulta pública expirado Revisão do Regulamento de 
Avaliação da Conformidade para Cachaça » Informações Complementares
  
Portaria INMETRO / MDIC número 162 de 04/06/2009 -- Prazo para consulta pública expirado Disponibilizar, 30 dias, a proposta 
de texto da Portaria Definitiva e a do Regulamento de Avaliação da Conformidade para o Dispositivo para Abastecimento de Gás 
Natural Veicular » Informações Complementares
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Lei 11.936, de 14.5.2009 Proíbe a fabricação, a importação, a exportação, a manutenção em estoque, a comercialização e o uso 
de diclorodifeniltricloretano (DDT) e dá outras providências. Mensagem de veto

Decreto 6.842 de 7.5.2009
Regulamenta a concessão de alíquota zero, até 30 de abril de 2012 ou até que a produção nacional atenda a oitenta por cento do 
consumo interno, da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da 
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda no 
mercado interno e sobre a importação de papel.

Ley 11.934, de 5.5.2009
Dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; altera a Lei no 4.771, de 15 de 
setembro de 1965; e dá outras providências. Mensagem de veto

Agricultura

Projetos de Normas Internacionais de Medidas Fitossanitárias (NIMF) em Consulta aos Países/2009

PORTARIA Nº 110, DE 28 DE MAIO DE 2009   
Submete à consulta pública pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, o Projeto de 
Instrução Normativa e seus Anexos, que estabelece as Diretrizes Gerais para Importação de micro-organismos, material de 
origem animal de risco insignificante e não-insignificante destinado à pesquisa, diagnóstico ou utilização como insumo. 

PORTARIA Nº 90, DE 05 DE MAIO DE 2009   
Submete à consulta pública o Projeto de Instrução Normativa que estabelece os procedimentos e requisitos zoossanitários do 
Brasil para importação de aves para fins ornamentais e seus ovos férteis. 

Instrução Normativa  19  29/05/2009  Aprova os mecanismos de controle e informação da qualidade orgânica. 

Instrução Normativa Conjunta 18 29/05/2009  Aprova o Regulamento técnico para o processamento, armazenamento e 
transporte de produtos orgânicos. 

Instrução Normativa Conjunta 17 29/05/2009  Aprova as normas técnicas para a obtenção de produtos orgânicos oriundos do 
extrativismo sustentável orgânico 

Portaria  381 01/06/2009  Estabelece os critérios e os procedimentos técnicos para a elaboração, aplicação, monitoramento e 
revisão do padrão oficial de classificação de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico, e aprovar o 
modelo de estrutura do regulamento técnico que define o referido padrão. 

Portaria  380 29/05/2009  Prorroga por 90 (noventa) dias,o prazo que consta da Portaria nº 372, de 04/12/2007, para conclusão 
dos trabalhos de revisão do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitário de Produtos de Origem Animal, aprovado pelo 
Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952. 

Portaria  110 29/05/2009  Submete à consulta pública pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta 
Portaria, o Projeto de Instrução Normativa e seus Anexos, que estabelece as Diretrizes gerais para importação de micro-
organismos, material de origem animal de risco insignificante e não-insignificante destinado à pesquisa, diagnóstico ou utilização 
como insumo. 

Instrução Normativa 17  29/05/2009  Regulamenta os critérios para reconhecimento e manutenção de Áreas Livres da Praga 
Ralstonia solanacearum raça 2 (ALP Moko da Bananeira). 

Instrução Normativa  16  28/05/2009  Prorroga o início de vigência da Instrução Normativa MAPA nº 06, de 16 de fevereiro de 
2009. Regulamento Técnico do Arroz, definindo o seu padrão oficial de classificação, com os requisitos de identidade e qualidade, 
a amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou rotulagem.

Instrução Normativa  15  28/05/2009  Regulamenta o registro dos estabelecimentos e dos produtos destinados à alimentação 
animal. 

Instrução Normativa  14  28/05/2009  Aprova os Programas de Controle de Resíduos e Contaminantes em Carnes (Bovina, Aves, 
Suína e Equina), Leite, Mel, Ovos e Pescado para o exercício de 2009. 

Instrução Normativa  14  15/05/2009  Altera os §§ 1º e 2º do art. 72, do Anexo I, da Instrução Normativa nº 17, de 13 de julho 
de 2006, que passam a vigorar com a seguinte redação, acrescendo-se o § 3º. Norma Operacional do Serviço de Rastreabilidade 
da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV)

Instrução Normativa 12 /2009  Altera a Instrução Normativa nº 33, de 12 de julho de 2007, que aprova os Requisitos Técnicos 
Obrigatórios ou Recomendados para Certificação de Unidades Armazenadoras em Ambiente Natural.
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Portaria 90/2009 Submeter à consulta pública o Projeto de Instrução Normativa que estabelece os procedimentos e requisitos 
zoossanitários do Brasil para importação de aves para fins ornamentais e seus ovos férteis.

Instrução Normativa 11/2009 Aprova os métodos oficiais alternativos para análise da qualidade do leite e seus derivados, que 
utilizem o sistema de detecção por diferencial de pH e reação enzimática - CL10 PLUS BCS. 

Se publicó con igual N° Instrução Normativa 11/2009  Aprova os requisitos fitossanitários para a importação grãos de rosa 
mosqueta (Rosa aff rubiginosa) produzidos na Argentina. 

ANVISA

Consulta Pública nº 31, de 26 de maio de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA)

Consulta Pública nº 30, de 26 de maio de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre Migração em embalagens e equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com 
alimentos e dá outras providências

Consulta Pública nº 29, de 26 de maio de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre Definição de Funções de Coadjuvantes de Tecnologia. 

Consulta Pública nº 28, de 26 de maio de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo E31 – ECKLONIA MAXIMA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 27, de 21 de maio de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre o Regulamento Técnico para Produtos Detergentes Enzimáticos de Uso Restrito em 
Estabelecimentos de Assistência à Saúde.

Consulta Pública nº 26, de 21 de maio de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, que dispõe sobre o envio de documentos exigidos para o registro sanitário de equipamentos 
médicos classificados como Classe de Risco I e II.

Consulta Pública nº 25, de 19 de maio de 2009.
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE REGULAMENTO TÉCNICO PARA FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS DE 
HISTOCOMPATIBILIDADE E IMUNOGENÉTICA QUE REALIZAM ATIVIDADES PARA FINS DE TRANSPLANTE

Consulta Pública nº 24, de 13 de maio de 2009
Proposta aos textos das monografias de plantas medicinais e derivados que foram objeto do Projeto de Revisão de Monografias 
da Farmacopéia Brasileira.

Consulta Pública nº 23, de 13 de maio de 2009
Proposta aos textos das monografias de especialidades farmacêuticas que foram objeto do Projeto de Revisão de Monografias da 
Farmacopéia Brasileira.

Consulta Pública nº 22, de 13 de maio de 2009
Proposta aos textos das monografias de matérias-primas que foram objeto do Projeto de Revisão de Monografias da Farmacopéia 
Brasileira

Consulta pública nº 21, de 12 de maio de 2009
Fica aberto, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, o prazo de 30 (trinta) dias para que Sejas apresentadas 
críticas e sugestões relativas à proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo N09 - NOVALUROM, contido na 
Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta pública nº 20, de 12 de maio de 2009
Fica aberto, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, o prazo de 30 (trinta) dias para que Sejas apresentadas 
críticas e sugestões relativas à proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo I21 - INDOXACARBE, contido na 
Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira. 

Consulta pública nº 19, de 6 de maio de 2009
Fica aberto, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas 
críticas e sugestões relativas à proposta de Resolução que dispõe sobre as alterações, inclusões, suspensão, reativação e 
cancelamentos pós-registro de medicamentos, em Anexo.

RES-30 MS/ANVISA 28/05/2009 DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA RDC N° 84, DE 14/11/208....
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http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=20049
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RES-26 MS/ANVISA 27/05/2009 APROVA A LISTA DE ENZIMAS PERMITIDAS PARA USO EM ALIMENTOS DESTINADOS AO 
CONSUMO HUMANO CONFORME A SUA ORIGEM, CONSTANTE DO ANEXO DESTA RESOLUÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AO ANEXO I DA 
RESOLUÇÃO RDC Nº 205 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006.

RES-28 MS/ANVISA 27/05/2009 APROVA A LISTA DE ADITIVOS ALIMENTARES COM SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES E 
LIMITES MÁXIMOS PARA GELÉIAS (DE FRUTAS, DE VEGETAIS, DE MOCOTÓ E COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COMPLEMENTAR 
DE BAIXO OU REDUZIDO VALOR ENERGÉTICO), EM SUBSTITUIÇÃO AO ANEXO DA RESOLUÇÃO RDC Nº 65 DE 4 DE OUTUBRO DE 
2007.

RES-27 MS/ANVISA 27/05/2009 APROVA A EXTENSÃO DO USO DE CERA DE CARNAÚBA COMO COADJUVANTE DE 
TECNOLOGIA COM A FUNÇÃO DE LUBRIFICANTE, AGENTE DE MOLDAGEM OU DESMOLDAGEM, PARA SUBCATEGORIAS DE 
ALIMENTOS

RES-25 MS/ANVISA 22/05/2009 ESTABELECIDO O MODO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE BOAS 
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA O REGISTRO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
- ANVISA

RES-24 MS/ANVISA 22/05/2009 ESTABELECIDO O ÂMBITO E A FORMA DE APLICAÇÃO DO REGIME DO CADASTRAMENTO 
PARA O CONTROLE SANITÁRIO DOS PRODUTOS PARA SAÚDE.

RES-23 MS/ANVISA 21/05/2009 ALTERA A RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 96, DE 18 DE DEZEMBRO DE 
2008.

RES-21 MS/ANVISA 21/05/2009 ALTERA O ITEM 2.7, DO ANEXO III, DA RESOLUÇÃO RDC Nº 67, DE 8 DE OUTUBRO DE 
2007

RES-22 MS/ANVISA 21/05/2009 TORNA OBRIGATÓRIA A SOLICITAÇÃO DE ACESSO E AQUISIÇÃO DE AMOSTRAS DA CEPA 
DE MYCOBACTERIUM MASSILIENSE.

RES-20 MS/ANVISA 18/05/2009 PRORROGA O PRAZO PARA CADASTRO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS JUNTO À 
ANVISA.

RES-18 MS/ANVISA 07/05/2009 FICA AUTORIZADA PREVIAMENTE A FABRICAÇÃO DE VACINA INFLUENZAE A (H1N1) NO 
BRASIL DESDE QUE ATENDIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS: OS FABRICANTES DEVEM POSSUIR REGISTRO DE VACINA 
INFLUENZAE SAZONAL CONCEDIDO PELA ANVISA; A FABRICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA EM PLANTAS FABRIS DEVIDAMENTE 
AUTORIZADAS PELA ANVISA PARA PRODUÇÃO DE VACINA INFLUENZAE; III - DEVERÁ SER UTILIZADA A CEPA VIRAL INFLUENZAE 
A (H1N1) LIBERADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE.

Comercio

PORTARIA SECEX n° 12, DE 27 DE MAIO DE 2009 Dispõe sobre operações de importação.

PORTARIA SECEX n° 10, DE 07 DE MAIO DE 2009 Dispõe sobre operações de importação.

PORTARIA SECEX n° 09, DE 06 DE MAIO DE 2009 Dispõe sobre operações de importação de drawback integrado.

PORTARIA SECEX n° 08, DE 06 DE MAIO DE 2009 Dispõe sobre operações de importação e drawback.

CONTRAN

316 25.05.09 Estabelece os requisitos de segurança para veículos de transporte coletivo de passageiros M2 e M3 (tipos 
microônibus e ônibus) de fabricação nacional e estrangeira. Em vigor com efeitos a partir de 01/07/2009.

315 20.05.09 Estabelece a equiparação dos veículos ciclo-elétricos, aos ciclomotores e os equipamentos obrigatórios para 
condução nas vias públicas abertas à circulação. Em vigor

INMETRO

Portaria INMETRO / MDIC número 152 de 28/05/2009 -- Em vigor Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para 
Fabricação de Veículos Acessíveis de Características Rodoviárias para Transporte Coletivo de Passageiros     Íntegra   

Portaria INMETRO / MDIC número 153 de 28/05/2009 -- Em vigor  Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para 
Fabricação de Veículos Acessíveis de Características Urbanas para Transporte Coletivo de Passageiros     Íntegra    

Portaria INMETRO / MDIC número 154 de 28/05/2009 -- Em vigor Determinar que a fixação da plaqueta inviolável na estrutura 
do engate deverá ser feita em local visível, através de rebites ou por colagem, não sendo permitida a sua instalação na capa 
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http://portal.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_espelho_consulta.cfm?id=4043903&highlight=&bkp=pesqnorma&fonte=7&origem=2&sit=1&assunto=&qtd=50&tipo_norma=32&numero=&data=01/05/2009&dataFim=31/05/2009&ano=2009&pag=1
http://portal.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_espelho_consulta.cfm?id=4044009&highlight=&bkp=pesqnorma&fonte=7&origem=2&sit=1&assunto=&qtd=50&tipo_norma=32&numero=&data=01/05/2009&dataFim=31/05/2009&ano=2009&pag=1
http://portal.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_espelho_consulta.cfm?id=4044008&highlight=&bkp=pesqnorma&fonte=7&origem=2&sit=1&assunto=&qtd=50&tipo_norma=32&numero=&data=01/05/2009&dataFim=31/05/2009&ano=2009&pag=1
http://portal.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_espelho_consulta.cfm?id=4044010&highlight=&bkp=pesqnorma&fonte=7&origem=2&sit=1&assunto=&qtd=50&tipo_norma=32&numero=&data=01/05/2009&dataFim=31/05/2009&ano=2009&pag=1
http://portal.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_espelho_consulta.cfm?id=4044017&highlight=&bkp=pesqnorma&fonte=7&origem=2&sit=1&assunto=&qtd=50&tipo_norma=32&numero=&data=01/05/2009&dataFim=31/05/2009&ano=2009&pag=1
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LEGISLACION> REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Mayo 2009

utilizada como acabamento e proteção dessa estrutura      Íntegra    

Portaria INMETRO / MDIC número 155 de 28/05/2009 -- Em vigor Determinar que os Organismos de Inspeção Acreditados (OIA) 
pelo Inmetro deverão fornecer a Cédula Mercosul para uso de gás natural como combustível veicular aos veículos automotores 
com sistemas de GNV, os quais pretendem ingressar nos Estados Partes do Mercosul.    Íntegra    

Portaria INMETRO / MDIC número 147 de 27/05/2009 -- Em vigor Aprovar o Regulamento Técnico da Qualidade para Sistemas 
de Monitoramento e Detecção de Vazamento em Postos de Combustíveis    Íntegra    

Portaria INMETRO / MDIC número 144 de 26/05/2009 -- Em consulta pública  Regulamento de Avaliação da  Conformidade para 
o Serviço de Reforma de Pneus     Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 143 de 25/05/2009 -- Em consulta pública  Regulamento de Avaliação da Conformidade para 
Ventiladores de Mesa de Uso Residencial.     Íntegra    

Portaria INMETRO / MDIC número 137 de 21/05/2009 -- Em vigor Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para as 
Placas Cerâmicas para revestimento     Íntegra   

Portaria INMETRO / MDIC número 138 de 21/05/2009 -- Em vigor Determinar que as entidades de direito público conveniadas 
com o Inmetro, quando da fiscalização, em todo território nacional, de Isqueiros a Gás, Recarregáveis ou Descartáveis, com 
Reservatórios e/ou Corpos Manufaturados em Polímero (resina plásticas), em todo o território nacional, deverão aceitar até 
31/12/2010 no comércio varejista/atacadista, que os isqueiros a gás fabricados até 30 de novembro de 2008, ostentem o Selo de 
Identificação da Conformidade, conforme constante no anexo desta Portaria.    Íntegra   

Portaria INMETRO / MDIC número 139 de 21/05/2009 -- Em vigor Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para 
Construção de Embarcações Acessíveis para Transporte Coletivo de Passageiros    Íntegra    

Portaria INMETRO / MDIC número 125 de 14/05/2009 -- Prazo para consulta pública expirado Regulamento de Avaliação da 
Conformidade para Centros de Treinamento de Cão-Guia para Cego. » Informações Complementares   

Portaria INMETRO / MDIC número 128 de 14/05/2009 -- Em vigor Prorroga, até 31 de maio de 2010, o prazo para a entrada em 
vigor da Portaria Inmetro nº 248, de 17 de julho de 2008. » Informações Complementares    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 117 de 05/05/2009 -Em vigor 
Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Tanques Aéreos de Armazenamento de Derivados de Petróleo e 
Outros Combustíveis.   Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 118 de 05/05/2009 -- Em vigor 
Aprovar a Revisão do o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Capacete de Segurança para uso na Indústria  
Íntegra
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Agricultura
Instrução Normativa   10/2009    Oficializa a metodologia analítica para determinação da razão isotópica 18O/16O da água dos 
vinhos 

Instrução Normativa   9/2009   Institui os Procedimentos de Controle da Listeria monocytogenes em produtos de origem animal 
prontos para o consumo, na forma do Anexo à presente Instrução Normativa. 

ANVISA
Consulta Pública nº 18, de 28 de abril de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo P54 – PROEXADIONA CÁLCICA.

Consulta Pública nº 17, de 20 de abril de 2009.
Proposta de Resolução que dispõe sobre o transporte no território nacional de órgãos humanos em hipotermia para fins de 
transplantes.

Consulta Pública nº 16, de 15 de abril de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo P23 PROPAMOCARBE, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira. 

Consulta Pública nº 15, de 15 de abril de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo M46 - MESOSULFURON METIL, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira. 

Consulta Pública nº 14, de 15 de abril de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo C63 – LAMBDA CIALOTRINA, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira. 

ANP
RESOLUÇÃO ANP Nº 11, DE 15.4.2009 - DOU 17.4.2009
ensaios físico-químicos para emissão do Certificado da Qualidade de biodiesel deverão
Fica alterado o art. 19 da Resolução ANP nº 31, de 21 de outubro de 2008

RESOLUÇÃO ANP Nº 9, DE 1º.4.2009 - DOU 2.4.2009
uniformização das nomenclaturas internacionalmente utilizadas para designar os biocombustíveis

Comercio
CIRCULAR SECEX N° 23, DE 24 DE ABRIL DE 2009 – D.O.U. de 27/04/2009.
Torna pública a revisão do direito antidumping aplicado às importações brasileiras de resinas de tereftalato de poletileno (PET), 
NCM 3907.60.00, originárias da República da Argentina.

CONTRAN
312/2009 Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do sistema antitravamento das rodas – ABS nos veículos novos saídos de 
fábrica, nacionais e importados. Em vigor
311/2009 Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do equipamento suplementar de segurança passiva - Air Bag, na parte frontal 
dos veículos novos saídos de fábrica, nacionais e importados. Em vigor

INMETRO
Resolução CONMETRO / MDIC número 3 de 30/04/2009 -- Em vigor 
Dispõe sobre a atualização 2009 do Plano de Ação Quadrienal 2008-2011.    Íntegra  
 
Portaria INMETRO / MDIC número 107 de 24/04/2009 -- Em consulta pública 
Regulamento de Avaliação da Conformidade para Treinadores e Instrutores de Cão-Guia para Cego.    Íntegra  
 
Portaria INMETRO / MDIC número 101 de 09/04/2009 -- Em vigor 
Aperfeiçoamento da “Lista de Grupos de Produtos Perigosos” e o novo Anexo E.    Íntegra  
 
Portaria INMETRO / MDIC número 102 de 09/04/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Interruptores e/ou Disjuntores a Corrente Diferenciais e Residuais 
para usos doméstico e análogos.    Íntegra  
 
Portaria INMETRO / MDIC número 103 de 09/04/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, 30 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a da Revisão do Regulamento de Avaliação da Conformidade 
para Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual.    Íntegra  
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Portaria INMETRO / MDIC número 100 de 06/04/2009 -- Em vigor 
Permitir que, até 31 de janeiro de 2010, os fabricantes de medidores eletrônicos de energia elétrica ativa e/ou reativa, 
monofásicos e polifásicos, autorizados pelo Inmetro para autoverificação, realizem, sob a supervisão do Inmetro, os ensaios 
inerentes à verificação após reparos.    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 92 de 03/04/2009 -- Em vigor 
Aprovar a revisão do Regulamento de Avaliação da Conformidade para Válvulas Industriais para instalações de exploração, 
produção, refino e transporte de produtos de petróleo    Íntegra  
 
Portaria INMETRO / MDIC número 98 de 03/04/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Cursos de Qualificação Social e Profissional, financiados com 
Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador    Íntegra  

Resolução CONMETRO / MDIC número 4 de 30/04/2009 -- Em vigor 
Dispõe sobre Aprovação da Estratégia Brasileira de Normalização.    Íntegra  
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Poder Legislativo
Lei ordinaria 11.910, de 18.3.2009 Publicada no DOU de 19.3.2009 Altera o art. 105 da Lei no 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer a obrigatoriedade de uso do equipamento suplementar de 
retenção - air bag. 

Lei ordinaria 11.909, de 4.3.2009 Publicada no DOU de 5.3.2009 Dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás 
natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, 
estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural; altera a Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá 
outras providências.  Mensagem de veto.

Agricultura 
Portaria 56/2009 Torna sem efeito a publicação da Instrução Normativa nº 5, de 06/03/2009. 

Instrução Normativa  5/2009 Aprova os requisitos fitossanitários para a importação de grãos de mamona (Ricinus communis) 
(Categoria 3, Classe 9) produzidos na Argentina. (09/03/2009)

Instrução Normativa 5/2009 Aprova os requisitos fitossanitários para a importação de grãos de mamona (Ricinus communis) 
(Categoria 3, Classe 9) produzidos na Argentina. (19/03/2009)

Instrução Normativa 8/2009  Aprova o Método Oficial para Determinação dos Parâmetros para Avaliação do Teor Total de Água 
Contida em Cortes de Aves. 

Portaria Nº 51, DE 06 DE MARÇO DE 2009  Submete à consulta pública, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
publicação desta Portaria, o Projeto de Instrução Normativa que estabelece o Projeto de Regulamento Técnico da Amêndoa da 
Castanha de Caju. 

Portaria Nº 54, DE 16 DE MARÇO DE 2009  Submete à consulta pública pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
publicação desta Portaria, o Projeto de Instrução Normativa e seus Anexos, que estabelece os critérios e procedimentos para o 
controle dos fatores higiênico-sanitários na cadeia produtiva dos produtos de origem vegetal. 

ANVISA
Consulta Pública nº 12, de 23 de março de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, que define o âmbito e a forma de aplicação para os Produtos para a Saúde sujeitos ao regime 
de cadastro junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, em anexo. 
Consulta Pública nº 11, de 23 de março de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, que define a implementação para apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
para fins de registro de Produtos para a Saúde na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, em anexo. 
Consulta Pública nº 10, de 23 de março de 2009.
Proposta aos textos das monografias de especialidades farmacêuticas que foram objeto do Projeto de Revisão de Monografias da 
Farmacopéia Brasileira;

Consulta Pública nº 9, de 23 de março de 2009.
Proposta de textos das monografias de matérias-primas que foram objeto do Projeto de Revisão de Monografias da Farmacopéia 
Brasileira.

Consulta Pública nº 8, de 12 de março de 2009.
Proposta de resolução, que dispõe sobre rotulagem de medicamentos e outras providências.

Consulta Pública nº 7, de 11 de março de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo T46 - TETRACONAZOL, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira. 

Consulta Pública nº 6, de 11 de março de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo S15 - STEINERNEMA PUERTORICENSE, contido na Relação de 
Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Consulta Pública nº 5, de 9 de março de 2009.
Proposta de Regulamento Técnico, para o ingrediente ativo G05 - GLUFOSINATO, contido na Relação de Monografias dos 
Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.

Resolução RDC nº 9, de 03 de março de 2009
Altera o Anexo IV da Resolução - RDC n° 45, de 12 de março de 2003, que dispõe sobre o regulamento técnico de Boas Praticas 
de Utilização de Soluções Parenterais em Serviço de Saúde. texto integral  

Resolução RDC nº 8, de 27 de fevereiro de 2009
Dispõe sobre as medidas para redução da ocorrência de infecções por Micobactérias de Crescimento Rápido - MCR em serviços de 
saúde. texto integral  
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INMETRO
Portaria INMETRO / MDIC número 90 de 31/03/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, 60 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a da revisão do Regulamento Técnico da Qualidade n.º 37 - 
Inspeção de Segurança Veicular de Veículos Rodoviários Automotores com Sistemas de Gás Natural Veicular.    Íntegra  
 
Portaria INMETRO / MDIC número 91 de 31/03/2009 -- Em vigor 
Aprovar a revisão dos Regulamentos Técnicos da Qualidade da área de produtos perigosos e do “Glossário de Terminologias 
Técnicas Utilizadas nos RTQ para o Transporte de Produtos Perigosos”.    Íntegra  
 
Portaria INMETRO / MDIC número 87 de 30/03/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 60 (sessetna) dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a da revisão do Regulamento de Avaliação da 
Conformidade para Equipamentos Eletromédicos.    Íntegra  

Portaria INMETRO / MDIC número 85 de 24/03/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Televisores do tipo Plasma, LCD e de Projeção  Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 76 de 19/03/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 60 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva para estabelecimento de requisitos para reservatório de 
água potável.  Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 77 de 19/03/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, 30 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a do Regulamento de Avaliação da Conformidade para 
eficiência energética de edifícios comerciais, de serviços e públicos.  Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 78 de 19/03/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento Técnica da Qualidade para Serviços Próprios de Inspeção de Equipamentos - SPIE  Íntegra

Portaria INMETRO / MDIC número 79 de 19/03/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Serviços Próprios de Inspeção de Equipamentos - SPIE  Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 64 de 16/03/2009 -- Em vigor 
Portaria de ajustes do item 6.3.5.1 e de aperfeiçoamento dos itens 6.3.5.2 a 6.3.5.10 do Regulamento Técnico da Qualidade 
(RTQ) para Inspeção da Adaptação de Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas.  Íntegra
 
Portaria INMETRO / MDIC número 56 de 05/03/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 30 dias, a propostas de texto da Portaria Definitiva da definição de prazo para o comércio atacadista e 
varejista, para comercialização de plugues e tomadas.  Íntegra
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Poder Ejecutivo
Decreto nº 6.759/2009 Regulamento Aduaneiro 
Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio 
exterior.

Agricultura 
Ato 4/2009 Aprova o Regulamento de Fiscalização de Produtos de uso Veterinários. 

Instrução Normativa 6/2009 Aprova o Regulamento Técnico do Arroz, definindo o seu padrão oficial de classificação, com os 
requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou rotulagem. 

Portaria 104/2009 Submete à consulta pública pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, 3 
(três) modelos de selos para a escolha daquele que passará a ser o Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 
Orgânica. 

Portaria Nº 47, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009         
Submeter à consulta pública, por um prazo de 60 (Sessenta) dias a contar da data de publicação desta Portaria, o Projeto de 
Instrução Normativa e seus respectivos Anexos, que visa aprovar os níveis de tolerância de pragas para Pragas Não-
Quarentenárias Regulamentadas - PNQR 

Portaria Nº 45, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009   
Submete à Consulta Pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta Portaria, o Projeto de Instrução 
Normativa e Anexos, que aprovam os regulamentos técnicos para a fixação dos padrões de identidade e qualidade para as 
bebidas alcoólicas por mistura: licor, bebida alcoólica mista, batida, caipirinha, bebida alcoólica composta, aperitivo e aguardente 
composta.

Portaria Nº 27, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009   
Submete à consulta pública, o Projeto de Instrução Normativa com seus anexos, que estabelece os procedimentos a serem 
adotados para caracterização, implantação, manutenção e reconhecimento de Áreas Livres da Praga Anastrepha grandis 
Macquart, em cultivos de Cucumis melo L. (melão), Citrullus lanatus Thunb. (melancia), Cucurbita spp. (abóbora) e Cucumis 
sativus L. (pepino).

Portaria Nº 26, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009   
Submeter à consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, o Projeto de Instrução 
Normativa com seus anexos, que estabelece os procedimentos a serem adotados para caracterização, implantação, manutenção 
e reconhecimento da Aplicação de Medidas Integradas em um Enfoque de Sistemas para Manejo de Risco das Pragas (SMR) 
Ceratitis capitata, Anastrepha fraterculus e Anastrepha obliqua em cultivos de mangueira (Mangifera indica).

ANP
RANP 5 - 2009 Regulamento Técnico a especificação da gasolina de aviação

ANVISA
Resolução RDC nº 7, de 26 de fevereiro de 2009
Dispõe sobre a atualização do anexo I da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. Substâncias Entorpecentes, 
Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial texto integral  

Resolução RDC nº 6, de 20 de fevereiro de 2009
Prorroga o prazo estipulado na Consulta Pública nº 1, de 23 de janeiro de 2009. texto integral  

Resolução RDC nº 5, de 11 de fevereiro de 2009
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de adequação das empresas fabricantes de produtos de pigmentação artificial permanente 
da pele ao estabelecido na Resolução - RDC n° 55/2008. texto integral     

Resolução RDC nº 4, de 10 de fevereiro de 2009 Dispõe sobre as normas de farmacovigilância para os detentores de registro de 
medicamentos de uso humano. texto integral     

Biossegurança (Comissão Técnica Nacional ) 
Se regula la distribución comercial de los OMG y los productos que los contengan

INMETRO
Portaria INMETRO / MDIC número 53 de 27/02/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos  Íntegra

Fecha de última actualización 14/01/2010

Fuente: Páginas del Gobierno Federal http://www.brazil.gov.br/governo_federal/estrutura/presidencia/

NOTA: La legislación seleccionada es considerada de interés general, sin que el criterio utilizado tenga ninguna otra implicancia

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001424.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001424.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2009/sps/BRA/09_0304_00_e.pdf
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=35662&word=
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=35655&word=
http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=35816&word=
http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=35907&word=
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2009/fevereiro/ranp 5 - 2009.xml?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=19442
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=19451
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=19470
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=19496
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=19481
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=19480
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=19695
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2009/dec6759.htm


LEGISLACION> REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Febrero 2009

Portaria INMETRO / MDIC número 50 de 18/02/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento Técnico da Qualidade para criação de um Esquema Único de Controle da Utilização de Gás Natural como 
Combustível Veicular no Mercosul  Íntegra

PORTARIA Nº 44, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009
Aprovar o Regulamento Técnico Metrológico, em anexo, o qual estabelece critérios para a comercialização, indicação
quantitativa e metodologia de verificação dos recipientes transportáveis de aço, destinados ao acondicionamento do gás liquefeito 
de
petróleo (GásLP).

Portaria INMETRO / MDIC número 27 de 03/02/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 60 dias, as propostas de texto da Portaria Definitiva e a do Regulamento de Avaliação da Conformidade para 
Construção de Embarcações Acessíveis para Transporte Coletivo de Passageiros.
 
Portaria INMETRO / MDIC número 34 de 03/02/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Chupetas 
 
Portaria INMETRO / MDIC número 35 de 03/02/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Mamadeiras e Bicos de Mamadeira 
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Agricultura
Portaria Nº 25, DE 30 DE JANEIRO DE 2009         
Submeter à consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, o Projeto de Instrução 
Normativa com seus anexos, que estabelece os procedimentos a serem adotados para caracterização, implantação, manutenção 
e reconhecimento da Aplicação de Medidas Integradas em um Enfoque de Sistemas para o Manejo da Praga Anastrepha grandis 
Macquart, em cultivos de Cucumis melo L. (melão), Citrullus lanatus Thunb. (melancia), Cucurbita spp. (abóbora) e Cucumis 
sativus L. (pepino).

Portaria Nº 3, DE 22 DE JANEIRO DE 2009       
Submete à Consulta Pública pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, o Projeto de Instrução 
Normativa com seus respectivos Anexos, que estabelece os critérios e os procedimentos para o registro de estabelecimentos e 
produtos, para a rotulagem e a propaganda e para a isenção de registro de produtos destinados à alimentação de animais de 
companhia.

Portaria Nº 2, DE 13 DE JANEIRO DE 2009       
Submeter à consulta pública, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, o Projeto de 
Instrução Normativa e seu respectivo Anexo, que visa aprovar o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Água-de-
Coco.

ANVISA
Consulta Pública nº 1, de 23 de janeiro de 2009.
Proposta de Resolução que aprova regras de elaboração, publicação, atualização e harmonização das bulas de medicamentos 
para pacientes e para profissionais de saúde.

Resolução RDC nº 1, de 15 de janeiro de 2009 
Reabre por 60 (sessenta) dias, o prazo para apresentação de críticas e sugestões à proposta de Regulamento Técnico sobre 
alimentos para atletas, disponível no sitio http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP[24416-1-0].PDF, objeto da Consulta 
Pública nº 60, de 13 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 14 de novembro de 2008, Seção 1, pág. 83. 
texto integral     

INMETRO
Portaria INMETRO / MDIC número 17 de 22/01/2009 -- Em consulta pública 
Proposta de Regulamento Técnico Metrológico que estabelece os requisitos metrológicos e técnicos mínimos que devem ser 
observados no controle metrológico dos tanques para armazenamento e refrigeração de leite in natura.
 
Portaria INMETRO / MDIC número 15 de 19/01/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Tubos de Aço-Carbono para Usos Comuns na Condução de Fluidos. 
 
Portaria INMETRO / MDIC número 16 de 19/01/2009 -- Em vigor 
Esclarecimentos relativos à implementação do Programa de Avaliação da Conformidade para Registro do Fabricante de 
Dispositivo de Acoplamento Mecânico (Engate). 
 
Resolução CONMETRO / CONMETRO número 1 de 13/01/2009 -- Em vigor 
Dispõe sobre o prazo de vigência dos subitens relacionados no Parágrafo Primeiro da Resolução Conmetro nº 06/2008, que 
vinculou a norma ABNT NBR 15570:2008 – Especificações Técnicas para Fabricação de Veículos com Características Urbanas para 
Transporte Coletivo de Passageiros ao Decreto n.º 5.296/2004 e sobre a revogação da Resolução Conmetro nº 01/93. 
 
Portaria INMETRO / MDIC número 1 de 13/01/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 60 (sessenta) dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a do Regulamento Técnico Mercosul sobre 
Interruptores para Instalações Elétrricas Fixas 

Portaria INMETRO / MDIC número 2 de 13/01/2009 -- Em consulta pública 
Disponibilizar, por 60 dias, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a do Regulamento de Avaliação da Conformidade para de 
Recipientes Transportáveis para Gás Liquefeito de Petróleo - GLP. 
 
Portaria INMETRO / MDIC número 11 de 13/01/2009 -- Em vigor 
Aprovar o Regulamento Técnico Metrológico, anexo à presente Portaria, estabelecendo as condições mínimas a que deverão 
satisfazer os software para sistemas distribuídos de medição de energia elétrica para uso em unidades consumidoras. 

CONMETRO
Resolução CONMETRO / CONMETRO número 1 de 13/01/2009 -- Em vigor 
Dispõe sobre o prazo de vigência dos subitens relacionados no Parágrafo Primeiro da Resolução Conmetro nº 06/2008, que 
vinculou a norma ABNT NBR 15570:2008 – Especificações Técnicas para Fabricação de Veículos com Características Urbanas para 
Transporte Coletivo de Passageiros ao Decreto n.º 5.296/2004 e sobre a revogação da Resolução Conmetro nº 01/93. 
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