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§ 6º Para fins do disposto no § 5º, o contrato de utilização do
patrimônio genético e de repartição de benefícios ou projeto de repartição
de benefícios anuído pelo CGen integrará o termo de compromisso.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 105. Para fins do disposto no inciso XVII do art. 2º da
Lei nº 13.123, de 2015, os insumos utilizados nas atividades agrícolas
são produtos intermediários.

Parágrafo único. Consideram-se insumos para atividades
agrícolas os bens que sejam consumidos na atividade de produção ou
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam in-
cluídas no ativo imobilizado.

Art. 106. O CGen poderá criar banco de dados para registro
voluntário de consentimentos prévios informados, concedidos ou ne-
gados pelos detentores de conhecimento tradicional associado.

Art. 107. Os seguintes testes, exames e atividades, quando
não forem parte integrante de pesquisa ou desenvolvimento tecno-
lógico, não configuram acesso ao patrimônio genético nos termos da
Lei nº 13.123, de 2015:

I - teste de filiação ou paternidade, técnica de sexagem e
análise de cariótipo ou de ADN e outras analises moleculares que
visem a identificação de uma espécie ou espécime;

II - testes e exames clínicos de diagnóstico para a iden-
tificação direta ou indireta de agentes etiológicos ou patologias he-
reditárias em um indivíduo;

III - extração, por método de moagem, prensagem ou sangria
que resulte em óleos fixos;

IV - purificação de óleos fixos que resulte em produto cujas
características sejam idênticas às da matéria prima original;

V - teste que visa aferir taxas de mortalidade, crescimento ou mul-
tiplicação de parasitas, agentes patogênicos, pragas e vetores de doenças;

VI - comparação e extração de informações de origem ge-
nética disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais;

VI - processamento de extratos, separação física, pasteu-
rização, fermentação, avaliação de pH, acidez total, sólidos solúveis,
contagem de bactérias e leveduras, bolores, coliformes fecais e totais
das amostras de patrimônio genético; e

VII - caracterização físico, química e físico-química para a
determinação da informação nutricional de alimentos;

Parágrafo único. Não configura acesso ao patrimônio ge-
nético a leitura ou a consulta de informações de origem genética
disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais, ainda que
sejam parte integrante de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Art. 108. O melhoramento genético vegetal ou animal rea-
lizado por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor
tradicional é isento de cadastro nos termos do inciso VI do art. 10 da
Lei nº 13.123, de 2015.

Art. 109. Para atender ao disposto no § 2º do art. 12 da Lei
nº 13.123, de 2015, o usuário, no ato de requerimento de direito de
propriedade intelectual, deverá informar se houve acesso a patrimônio
genético ou ao conhecimento tradicional associado, como também se
há cadastro de acesso realizado nos termos deste Decreto.

Art. 110. Verificada a inexistência do cadastro ou em caso de
seu cancelamento, o Ibama ou o CGen comunicará o órgão e a
entidade previstos no art. 109 para que cientifiquem o solicitante do
direito de propriedade intelectual para apresentar comprovante de
cadastro em trinta dias, sob pena de arquivamento do processo de
solicitação do direito de propriedade intelectual.

Parágrafo único. No caso de inexistência de cadastro, será
observado o período de um ano referido nos arts. 36, 37 e 38 da Lei
nº 13.123, de 2015.

Art. 111. O CGen, com a colaboração das instituições cre-
denciadas nos termos do inciso V do art. 15 da Medida Provisória nº
2.186-16, de 2001, cadastrará no sistema as autorizações já emitidas.

Art. 112. Fica aprovada, com base na Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM, a Lista de Classificação de Repartição de Be-
nefícios de que trata o § 9º do art. 17 da Lei nº 13.123, de 2015,
anexa a este Decreto.

Parágrafo único. A lista a que se refere o caput terá caráter
exemplificativo e não excluirá a aplicação das regras de incidência de
repartição de benefícios previstas nos arts. 17 e 18 da Lei nº 13.123,
de 2015.

Art. 113. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento elaborará, publicará e revisará, periodicamente, lista de
referência de espécies animais e vegetais domesticadas ou cultivadas
que foram introduzidas no território nacional, utilizadas nas ativi-
dades agrícolas.

Parágrafo único. A lista de que trata o caput indicará as
espécies que formam populações espontâneas e as variedades que
tenham adquirido propriedades características distintivas no País.

Art. 114. Ato conjunto dos Ministros de Estado da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário
divulgará lista das variedades tradicionais locais ou crioulas e das
raças localmente adaptadas ou crioulas.

Art. 115. O Ministério da Saúde e o Ministério do Meio
Ambiente, em Portaria conjunta, disciplinarão procedimento simpli-
ficado para a realização de remessa de patrimônio genético rela-
cionado à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - ESPIN, de que trata o Decreto nº 7.616, de 17 de no-
vembro de 2011.

§ 1º A remessa prevista no caput será destinada exclu-
sivamente a pesquisa e desenvolvimento tecnológico declarados no
Termo de Transferência de Material, necessariamente vinculados à
situação epidemiológica, sendo vedada a utilização desse patrimônio
genético acessado para outras finalidades.

§ 2º Os benefícios resultantes da exploração econômica de
produto acabado ou material reprodutivo oriundo de pesquisa ou
desenvolvimento tecnológico de que trata este artigo serão repartidos
nos termos da Lei nº 13.123, 2015, e deste Decreto.

Art. 116. O Ministério do Meio Ambiente, em coordenação
com o Ministério das Relações Exteriores, poderá celebrar acordos de
cooperação e convênios com entidades em outros países para fins de
cumprimento do disposto na Lei nº 13.123, de 2015.

Art. 117. O disposto neste Decreto não exclui as compe-
tências do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação de super-
visionar e controlar as atividades de pesquisas científicas em território
nacional, quando realizadas por estrangeiros, que impliquem ingresso
no País.

Art. 118. O usuário que requereu qualquer direito de pro-
priedade intelectual, explorou economicamente produto acabado ou
material reprodutivo, ou divulgou resultados, finais ou parciais, em
meios científicos ou de comunicação, entre 17 de novembro de 2015
e a data de disponibilização do cadastro, deverá cadastrar as ati-
vidades de que trata o art. 12 da Lei nº 13.123, de 2015 e notificar o
produto acabado ou o material reprodutivo desenvolvido em decor-
rência do acesso.

§ 1º O prazo para o cadastramento ou notificação de que
trata o caput será de 1 (um) ano, contado da data da disponibilização
do cadastro pelo CGen.

§ 2º Realizado o cadastramento ou notificação tempestiva-
mente, o usuário não estará sujeito a sanção administrativa.

Art. 119. Ficam revogados:

I - o Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001;

II - o Decreto nº 4.946, de 31 de dezembro de 2003;

III - o Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005;

IV - o Decreto nº 6.159, de 17 de julho de 2007; e

V - o Decreto nº 6.915, de 29 de julho de 2009.

Art. 120. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de maio de 2016; 195º da Independência e 128º
da República.

DILMA ROUSSEFF
Eugênio José Guilherme de Aragão
Kátia Abreu
Fernando de Magalhães Furlan
João Luiz Silva Ferreira
Izabella Mônica Vieira Teixeira
Patrus Ananias

ANEXO

Lista de Classificação de Repartição de Benefícios

Seção Capítulos NCMs

Seção I. ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL Capítulos 1 a 5 01.01 a 0508.00.00

Seção II. PRODUTOS DO REINO VEGETAL Capítulos 6 a 14 06.01 a 14.04

Seção III. GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PRODUTOS DA SUA
DISSOCIAÇÃO; GORDURAS ALIMENTARES ELABORADAS;

CERAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL

Capítulos 15 15.01 a 15.15

Seção IV. PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES;
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES;

TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS

Capítulos 16 a 24 1601.00.00 a 24.03

Seção VI. PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS
OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS

Capítulos 28 a 38 28.01 a 38.25

Seção VII. PLÁSTICOS E SUAS OBRAS;
BORRACHA E SUAS OBRAS

Capítulos 39 a 40 39.01 a 4017.00.00

Seção VIII. PELES, COUROS, PELES COM PELO E OBRAS
DESTAS MATÉRIAS; ARTIGOS DE CORREEIRO

OU DE SELEIRO; ARTIGOS DE VIAGEM, BOLSAS
E ARTEFATOS SEMELHANTES; OBRAS DE TRIPA

Capítulos 41 a 43 41.01 a 43.03

Seção IX. MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA;
CORTIÇA E SUAS OBRAS;

OBRAS DE ESPARTARIA OU DE CESTARIA

Capítulos 44 a 45 44.01 a 45.04

Seção X. PASTAS DE MADEIRA OU DE OUTRAS MATÉRIAS FIBROSAS CELULÓSICAS;
PAPEL OU CARTÃO PARA RECICLAR (DESPERDÍCIOS E APARAS);

PAPEL OU CARTÃO E SUAS OBRAS

Capítulos 46 a 49 46.01 a 4907.00

Seção XI. MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS Capítulos 50 a 63 5001.00.00 a 63.10
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Seção XII. CALÇADOS, CHAPÉUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE, GUARDA-CHUVAS,
GUARDA-SÓIS, BENGALAS, CHICOTES, E SUAS PARTES; PENAS PREPARADAS E

SUAS OBRAS; FLORES ARTIFICIAIS; OBRAS DE CABELO

Capítulos 64 a 67 64.01 a 67.04

Seção XIV. PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS OU
SEMIPRECIOSAS E SEMELHANTES, METAIS PRECIOSOS, METAIS FOLHEADOS

OU CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSOS (PLAQUÊ), E SUAS OBRAS; BIJUTERIAS;
MOEDAS

71. Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou
semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais

folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e
suas obras; bijuterias; moedas

- 71.01. Pérolas naturais ou cultivadas, mesmo trabalha-
das ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas,

nem engastadas; pérolas naturais ou cultivadas, enfiadas
temporariamente para facilidade de transporte.

- 71.16. Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pe-
dras preciosas ou semipreciosas ou de pedras sintéticas

ou reconstituídas.
Seção XX. MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS Capítulos 94 a 96 94.01 a 96.12

DECRETO No 8.773, DE 11 DE MAIO DE 2016

Altera o Decreto no 6.527, de 1o de agosto
de 2008, que dispõe sobre o estabelecimen-
to do Fundo Amazônia pelo Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e So-
cial - BNDES.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Cons-
tituição,

D E C R E T A :

Art. 1o O Decreto no 6.527, de 1o de agosto de 2008, passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1o Fica o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social - BNDES autorizado a destinar o valor das
doações recebidas em espécie, apropriadas em conta específica
denominada Fundo Amazônia, para a realização de aplicações
não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e
combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do
uso sustentável da Amazônia Legal, o qual contemplará as se-
guintes áreas:

..........................................................................................................

IV - atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso
sustentável da vegetação;

.........................................................................................................

§ 2o As ações de que trata o caput devem observar as
diretrizes do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na
Amazônia Legal - PPCDAM, exceto quanto ao disposto no § 1o

e na Estratégia Nacional para Redução das Emissões de Gases de
Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação
Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Ma-
nejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono
Florestal - ENREDD+.

............................................................................................." (NR)

"Art. 4o ...................................................................................

I - ............................................................................................

a) Ministério do Meio Ambiente, que o presidirá;

.........................................................................................................

f) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;

..........................................................................................................

h) Ministério da Justiça, por meio da Fundação Nacional do
Índio; e

.........................................................................................................

§ 1o Os membros do COFA serão indicados pelos dirigentes
dos órgãos e das entidades de que tratam os incisos I a III do
caput, designados pelo presidente do BNDES e terão mandato de
dois anos, podendo ser indicados e designados para novos man-
datos, inclusive sucessivos.

§ 2o O COFA zelará pela fidelidade das iniciativas do Fundo
Amazônia ao PPCDAM e à ENREDD+ e estabelecerá:

.........................................................................................................

§ 6o O COFA se reunirá, em caráter ordinário, semestral-
mente, e, em caráter extraordinário, a qualquer momento me-
diante convocação de seu Presidente." (NR)

"Art. 8o-A. O BNDES, por meio do Fundo Amazônia, é
elegível para acesso a pagamentos por resultados REDD+ al-
cançados pelo País e reconhecidos pela Convenção-Quadro das
Nações Unidas Sobre Mudança do Clima, nos termos do art. 5o

do Decreto no 8.576, de 26 de novembro de 2015, o qual se
aplica, no couber, ao Fundo Amazônia, respeitadas as suas par-
ticularidades previstas neste Decreto, em especial nos art. 2o, art.
3o e art. 4o, quanto às atribuições para captação de recursos, as do
CTFA e as do COFA, respectivamente." (NR)

Art. 2o Fica revogado o § 3o do art. 4o do Decreto no 6.527,
de 1o de agosto de 2008.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de maio de 2016; 195o da Independência e 128o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Izabella Mônica Vieira Teixeira

DECRETO No- 8.774, DE 11 DE MAIO DE 2016

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos cargos em comissão e
das funções de confiança do Ministério do
Esporte.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Cons-
tituição,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do
Ministério do Esporte, na forma dos Anexos I e II.

Art. 2º Ficam remanejados, na forma do Anexo III, os seguin-
tes cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:

I - do Ministério do Esporte para a Secretaria de Gestão do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:

a) quatro DAS 102.4;

b) sete DAS 102.3;

c) vinte e quatro DAS 102.2; e

d) nove DAS 102.1;

II - da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão para o Ministério do Esporte:

a) cinco DAS 101.4;

b) cinco DAS 101.3;

c) vinte e dois DAS 101.2; e

d) sete DAS 101.1.

Art. 3º Os ocupantes dos cargos que deixam de existir na
Estrutura Regimental do Ministério do Esporte por força deste De-
creto ficam automaticamente exonerados.

Art. 4º Os apostilamentos decorrentes das alterações pro-
movidas na Estrutura Regimental do Ministério do Esporte, deverão
ocorrer na data de entrada em vigor deste Decreto.

Parágrafo único. O Ministro de Estado do Esporte fará pu-
blicar, no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contado da
entrada em vigor deste Decreto, relação nominal dos titulares dos
cargos em comissão e da funções de confiança a que se refere o
Anexo II, que indicará, inclusive, o número de cargos e funções
vagas, suas denominações e seus níveis.

Art. 5º O Ministro de Estado do Esporte poderá editar regimento
interno para detalhar as unidades administrativas integrantes da Estrutura
Regimental, suas competências e as atribuições dos dirigentes.

Art. 6º O Plenário da Autoridade Pública de Governança do
Futebol - APFUT, observado o disposto no art. 19, caput, inciso IV,
da Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015, e no art. 6º, caput, inciso
V, do Decreto nº 8.642, de 19 de janeiro de 2016, deverá publicar o
seu regimento interno no prazo de cento e vinte dias, contado da
publicação deste Decreto.

Parágrafo único. O Presidente da APFUT, no âmbito das
competências previstas no art. 4º do Decreto nº 8.642, de 2016,
adotará as medidas necessárias para a publicação do regimento in-
terno da APFUT a que se refere o caput.

Art. 7º O art. 2º do Decreto nº 8.642, de 2016, passa a
vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 2º ...................................................................................

§ 8º Ressalvado o seu Presidente, a participação dos mem-
bros na APFUT será considerada prestação de serviço público
relevante, não remunerada.

............................................................................................" (NR)

Art. 8º Este Decreto entra em vigor:

I - na data de sua publicação quanto ao disposto:

a) nos art. 6º e art. 7º; e

b) no art. 28 do Anexo I; e

II - vinte e um dias após a data de sua publicação para os
demais artigos.

Art. 9º Ficam revogados:

I - Decreto nº 7.784, de 7 de agosto de 2012;

II - Decreto nº 7.985, de 8 de abril de 2013; e

III - Decreto nº 8.087, de 2 de setembro de 2013.

Brasília, 11 de maio de 2016; 195º da Independência e 128º
da República.

DILMA ROUSSEFF
Valdir Moysés Simão
Ricardo Leyser Gonçalves

ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DO ESPORTE

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIA

Art. 1º O Ministério do Esporte, órgão da administração
direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:

I - política nacional de desenvolvimento da prática dos esportes;

II - intercâmbio com organismos públicos e privados, nacio-
nais, internacionais e estrangeiros, voltados à promoção do esporte;

III - estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo
às atividades esportivas; e

IV - planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos
planos e programas de incentivo aos esportes e às ações de democra-
tização da prática esportiva e da inclusão social por meio do esporte.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 2º O Ministério do Esporte tem a seguinte estrutura
o rg a n i z a c i o n a l :

I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:

a) Gabinete;

b) Corregedoria;

c) Ouvidoria;

d) Secretaria-Executiva:

1. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

2. Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte; e

3. Representação Estadual no Rio de Janeiro; e

e) Consultoria Jurídica;

II - órgãos específicos singulares:

a) Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social:
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