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.. ---. . PORTARIA NORMATIVA N9 288/P, DE 04 ·oi OUTUBRO DE.198:S 
. o PRÉSllEBTB DO :IRSTÍTo'ro BBASIUl::IRO IlB DÉSEl!iVOLV:IMENTO FLO 

RESTAL-:IBDF,no uso 'aas atribúiçÕes que .Lhe corife re o art. 25, item . rx-: 
do_ Regimento Interno aprovado pela Portaria Ministerial n9 229, de 25. 
de .abril. de 1975, tendo em vista o disposto no·oecreto n9 96.233; de 28 
de junho de 1988 e considerando ç. necessid<'!de de sistematizar a aplica 
·ção dos incentivos fiscàis destinados ao .. clesenvolvimento· florestal, · - 
RESOLVE: . 

\ 
CAPITULO I - DÁS·CAR'l'AS-CONSULTA 

. _ . Art -. 19. ~s pessoas juríd'.i.c::as interessadas n; implp.ntação, 
ampliaçao, reformulaçao ou·refonoa de. empreendimentos florestais,· de 
que tratam os Dec:c:etos-le.is n9 1.134, de 16.11. 70 é .1.376, ·de 1·2.12_.74, 
com as modificações subsequentes, deverão preliminarmente, _apresentar 
cartas-consulta ao IBDF na· forma disposta neste Capí.tulo .e , conforme mo 
de'Lo aprovado. - 

. Art. 29, As ·oartas-consul ta, deverão se r" protocoladas. · em 
O 2 ( duas) vias, a qualquer tempo, · nas Delegacias da Unidade da Federa 
,ião,:onde estíver loca,lizada. a sede da pessoa jurídica interessada, de 
:-àk'i~rdo q,oni · o roteiro a ser estabelecido pelo IBDF . . · ·<: )l_.. ,:§ 19. \ioqe.Eiio -, ;,,~ cartas-consulta preve1; ·pro;ietos ein mais. de 
~-.Un~de da Federaçaç,, .caso em que· o protocoló·.-serã feito .em> tantás ~--·· 
vi'.ls quantas· forem· as Unidades·: · 
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§ 29. Não·será permitida qualquer alteração nas informações 
cc~tidas nas cartas-consulta ou a juntada de documentos após o respecti 
_vo protocolo, ressalvados os casos de informações complementares, soli= 
citadas pelo IBDF. 

§ 39. Ó IBDF dará resposta as cartas-consulta, protocoladas 
até a fixação do limite orçamentá.rio do Fundo de Investimentos Seto 
riais - FISET -.Florestamento e Reflorestamento, pelo Conselho de Dese_!! 
volvimento Econômico - CDE, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, a contar da data desta definição. 

Art. 39. No exame da carta-consulta será considerado crité 
rio eliminatório o não atendimento de quaisquer das seguintes cÕndi= 
ções: 

I - situação cadastral favorável, de acordo com informações 
fornecidas pelo ~anco do Brasil S.A. 

II - cumprimento dos cronogramas dos projetos· anteriormente 
aprovados da pessoa jurídica interessada e de outras empresas integran 
tes do Grupo, obedecido o disposto nas alíneas "a", "b" e "c" do i\rt:- 
51 desta Portaria. 

III - cópia do "DOCUMENTO ÚNICO. ·DE ARRECADAÇÃO-DUA". comprovan 
do o recolhimento da imp_ortãncia · fixada pelo IBDF, para análise de cai 
ta-consulta. 

Art. 49. Para aprovação das cartas-consulta serão observa 
das as seguintes prioridades: 

I - enquadramento nos programas prioritários d~ 
ass írn compreendidos: 

fruticultura e xerófitas no Nordeste; 
papel-e celulose; 
carvão vegetal para a siderurgia; 
subsÜtuiçã.o de óleo combustível; 
madeira·pro~essada mecanicamente; 

e : : ; '\ + ·, •• • '· • 

II - càpac~dade. técnica.comprovada da empresa executora; 
·111 - tradição e ex~eriência· no setor florestal, traduzidas 

pela qualidade e produtividade dos plantios executados; 

Governo, 

IV·- capacidaae f1nanceira da requerente; 
V - destinação preyista_do produto do plantio. 

. .Art. 59 •.. AprÓvada a carta-cpnsulta, as empresas .benef í.c í.â- 
rias terão o prazo de 180·-(cento e oitenta) dias, contados. a partir da 
publicaçãq da resposta no Di~rio Oficial da União para o protocolo dos 
projetos nas.. Delegacias Estaduais do ·IBDF, que jurisdiciónarem as res- 

. pectivas. áreas de plantios. · · 
CAPITULO II - DA VISTORIA PRf!VIA• 
Art. 69·. Para análise e definição dos pre>jetos florestais 

é indi~pensável a viste>r.ia prévia· das · áreas onde se pretende · implantã- 
los. · · 

,Art. 79 •. o .pe_dido de vistoria prévia deverá ser protocolado 
na .tiele~acia Estaduàl,,~6 I~DF que.. jurisdiciqnar a área indicada, após 
aprovaçao da carta-consulta,·acompanhado dos seguintes·documentos e i_!! 
formaçoes: · ' · 

I - Relatório d.e Impacto do Meio. Ambiente-RIMA, de acordo· 
com os itens XIV e XVI_ dá Res~_lução n9 oo i , de 23 •. oi .. 86 do CONAMA; 

II - planta da--propriedade, locàndo a área projetada e as 
con9ições de infra-estrutura existente, que ~ermitam acesso e identif.!_ 
caçao de toda.cobertura vegetal da referida.area; 

III ·- planta al-timétrica da área. projetada; especificando e 
locando, a co~ertura vegetal com os seus percentuais; 

IV - croquí de acesso ·ã_ prop.riedade; 
V - perfil.:· transversal do local de maior, declividade, em· 

corte locado na plan_ta; 
VI - indicação da(s) espécie(s) a.ser(em) ·plantada(s); 

VII - análise ~ísico-quÍmica -~~ ·solo·, at~alizada, fornecida 
por laboratório oficial ou ·credenciado junto ao M.A. A empresa reque 
re~te deverá providenciar, na área ob;i_eto de vistoFia, abertura de tri!!. 
cheiras que possibilitem a visualizaçao do perfil dos tipos de solo re- 
presentativos; ' 

VIII - localização das áreas. de preservação permane.nte e de 
reserva f Loxe s t.a'L previstas. nos artigos 29, 39, 16 e 44· da Lei nQ 
4. 771/65 (Código Florestal); 

. "rx - pédido de autorização de desmatamento conforme o d.i:spo~ 
to. ria Portaria n9. 039/88~P:,, de 04::02.88, do IBDF.· 

. Art. 89. O laudo de vistoria .prévia terá validade de 24 
(vinte e quatro) meses ·a contar da data de sua emissão .. 

p·arágrafo Único. o iBi:>F· não revalidará os 'Laudos de vist_2 
ria prévia emitidos. 

Art. 99. Para a realização de vistoria prévia, e emissão do 
respectivo laudo, o IBDF terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a 
·partir da data do protocolo do p~dido. · 

,; ' Parágraf.o üna.co, As despesas com a realização· das vistorias 
prévias correrão por conta da beneficiária dq projeto, sendo pagas por 
ocasião do protocolo do pedido; 
. _ Art. -10. O Laudo de vistoria prévia não configura autoriz~ 
çao de desmatamento. 

Parágrafo único •. A autor~zação de desmatamento·serã conced.!_ 
da após a emissão do oficio que-. comunica a aprovação. do projeto plu- 

. rianual e de cada um de seus subprojetos. 

CAPITULO III - DOS PROJETOS PLURIANUAIS 
Art. 11. Os projetos plurianuais, quanto a sua modalidade, 

sao classificados em: 
a) PRÕPRIOS ou DE NEGOCIAÇÃO DIRE~A COM o FISET. são os 

constituidos por pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas, con 
forme o conceituado pelo art. 18, do Decreto-lei n9 1.376, de 12 de 
dezembro de 1974,. com a nova redação que lhe deu o Decreto-lei n9 2.304, 
de 21 de novembro de 1986; 

b) ABERTOS ou DE NEGOCIAÇÃO PÚBLICA EM BOLSA DE VALORE.5. são 
os constituídos pelas pessoas jurídicas que manifestarem interesse na 
negociação das ações e ou debênture das·Sociedades Anônimas, por elas· 

. constituídas, em Bolsas de Valores, através de leilões espe·ciais do 
FISET - Florestarnento e Reflorestamento. 

Art. 12; O projeto apresentado na forma plurianual, de acor 
do com o roteiro a ser estabelecido pelo IBDF, poderá contemplar plan= 
tios em wna ou mais Unidades da Federação, e numa programação de até 
10 (dez) anos. 

Art. 13. O projeto deverá ser protocolado em duas vias na 
Delegacia que j~risdicionar o 19 subprojeto, no prazo estipulado no 
art. 59. 

Art. 14. A estrutura de'custo, bem como as diversas tabelas 
de rendimentos, obras e benfeitorias, deverão refletir os valores do 
mercado para o projeto. 

Art. 15. Por ocasião da apresentação do Projeto, deverá ·f~ 
zer parte integrante o subprojeto, em duas vias, a ser desenvolvido' no 
19 ano de plantio, instruído com os seguintes documentos: 

I - requerimento da empresa beneficiária, solicitando a in 
clusão do subprojeto na sistemática de incentivos fiscais; - 

· II - informações por parte da empresa beneficiária da época 
que pretende requerer o certificado de implantação; . 

III - planta topográfica da(s) área(s) total(is) da(s) pro 
priedade (s) (Anexo I do projeto)., contendo os seguintes elemen.tos: 

a) orientaçã? magnética; 
b) confrontações da propriedade; 

c) convenções (rios,·lagos, lagoas, áreas inundáveis, estra 
das existentes (especificando se federais,·estaduais óu municipais) 
troncos ou vicinais, linhas férreas, benfeitorias, linhas de transmis 
são de energia, etc); · - 

d) local a ser florestado ou· reflorestado; 
. e) locação dos subprójetos já existentes na área, inclusiye 

aqueles previs·tos para. o ano em curso; 
f) locação da.área de preservação permanente e de reserva 

florestàl (artigos 29, 39, 16 e 44 da Lei n9 4.771, de.15.09.65)·; 
g) - legenda (titulo: Anexo r ,' nome da· beneficiãrià, ·denomina· 

ção d? eropriedade, área total da propriedade, Município e.Unidade dã 
Federàçao, escala até 1:40.000, data, assinatura do técnic~ responsá 
vel, com seu respectivo·registro no CREA); 

IV - planta altimétrica da área do subprojeto (Anexo II do 
subprojeto) contendo· os s~guintes elementos: · 

a) orientação magnética; 
, b} ·identific~ção e locação da cobertura vegetal, de acordo 

com o aprovado pelo laudo de vistoria prévia; 
c) perfil t_ransversal do local da área de maior declive 

(locar); 

tal); 
d) convenção (classe II e/ou classe III de cobertura 

' 
veg~ 

e) legenda (título: Anexo II, nome da ben.eficiária, denomi 
nação do subprojeto, área. total do projeto, escala até 1:20.000, data: 
assinatura do técnico responsável, com seu respectivo ·registro no CREA); 

V - planta por talhões do subprojeto (J\nexo "III do projeto) 
contendo os seguintes el~mentos: · 

a) orientação magnética; 
b) lÓcação dos talhões com suas respectivas áreas de 
não podendo ser superior a 50 ha, cada talhã_o; .vo plantio; 

efeti 

c) locação de .. ace í ros , estradas, caminhos, benfeitorias, 
áreas inaproveitáveis, etc., com suas respectivas dimensões·, em quadro· 
explicativo; 

d) .identificação numérica dos talhões; 
e) legenda (título: Anexo III, do· subprojeto) riome da bene 

ficiária, denominação do subprojeto, espécie principal a ser plantada;' 
área total do subprojeto, área de efetivo plantio, escala de 1:10.000 
data, assinatura do técnico responsável, com seu respectivo registro no 
CREA; 

f) ilustrações com distâncias e ·-larguras, em. metros, de to 
dos os seus elementos; 

,VI - 'cópia do laudo de vistoria prévia;· 

VII - programa de florestamento e reflorestamento, com a indi 
cação da(s) espécie(s) a ser(em) plantada(s), o tipo de semente a ser 
utilizada, assim como, cronograma físico-financeiro da implantação e 
manutenções; 

VIII - Anotação.de Responsabilidade Técnica (ART), fornecida 
pelo CREA, contendo, no minimo, os seguintes dados: denominação .do sub 
projeto, área total e de efetivo plantio, nwnero·de árvores, · espécie 
a ser plantad:a e localização; . 

IX - mão-de-obra técnica, para efeito de composição de cus 
tos de subprojeto; ' 
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X - a mão-de-obra mencionada no item anterior deverá ser de 
vidamente comprovada, através de cópia autenticada no registro do CREA 
e cópia autenticada da Carteira Profissional ou, do respectivo contrato 
firmado pom a empresa, Em se tratando de projetos de árvores frutíferas 
o responsável técnico deverá· provar a sua habilitação profissional. O 
engenheiro florestal ou agrônomo, responsável pela mão-de-obra técnica, 
deverá ser aquele identificado na Anotação de Responsabilidade Técnica, 
exigida no item VIII; 

XI - previsão· de custos de florestamento e re.florestamento 
para a implantaçao e as manucençêee , correspondente a preços constantes 
da data de sua apresentação; · 

XII - destinação prevista paxa os produtos, local provável de 
sua comercialização e distância entre este e o da implantação do subprQ 
jeto; 

XIII - contra!º de elaboração ·ao sl;hprojeto, qua~do for o c~ 
so; registrado no Cartorio ·de Registro de Titulos e Documentos, conten 
do, no mínimo, os seguintes dados: denominação do subprojeto, área to= 
tal e de efetivo plantio, espécie(s) a ser{em) plantada(s), ano de im 
plantação e loca,lização. - 

Quando se tratar de profissional autônomo deverá ser junta 
da, também, ~ópi~ .... da carteira de inscrição no CREA e o respectivo recI 
bo de quitaçao. anual com aquela entidade; 

XIV ·- contrato de execução ·'do subprojeto, quando for o caso, 
.ccneendo , no.mínimo, os .seguintes dados: denominação do i.s ubpzo j eco, área 
:total·e de efetivo plantio,. número de árvores, espécie{s)· a ser(em) 
·plantada(s) e localização: O referido contrato deverá estar· registrado 
no Cartório de Registro ·de Títulos e Documentos; 

XV - análise de solo com prazo de validade de .02 (dois) anos, 
forriecida por laboratório oficial ou. credenciado, devidament.e instruída 

. com fórmula .e tipo de adubo e/ou corretivo, se for o caso r 
XVI - contrato de compra e venda de mudas, quando for o caso; 

·XVII - relação d~ ·acionistas controladores, de acordo com o 
a·rt. 18 do D.L. n9 1.376/74, alterado pelo D.L. n9. 2.304/86. 

§ 19. os Anexos I e II do subprojeto poderão ser apresenta 
dos no mesmo documento desde que estejam em escala de até 1:20.000~ 
O Anexo .III do subprojeto deverá, .obrigatoriamente, ser apresentado s~ 
.paradamente. 

§ 29. As plantas.topográficas deverão estar assinadas por 
-.pr~~issional habilitado. · 

Art. 16. Além dos documentos e informações citad~s n'o arti 
go anterior, deverá o subprojeto ser acómpanhado, no ato do protocolo-; 
da seguinte documentação: 

I - escritura pública de compra. e venda ou titulo de posse 
ou ainda formal de partilha do imóvel beneficiado pelo empr·eendimento; 
.. , . ·.13; -· contrato. d_e arrendamento ou comodato, com cláusula. ex 
pressa de respeitabilidade do projeto, ein caso àe alienação · de área-; 
devidamente áverbado à. margem da ma'trícula do imóvel •. observado o pra . 
·zo de maturação do ·povoamento; - 

I;!l - contrato de Promessa de Compra e Venda, devidamente a 
verbado no Registro de Imóveis competente, com cláusula de irrevogabili 
dade.e irretratabilidade; · - 

IV - recibo de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR), 
correspondente ao exercício anterior. C~so tenha havido alienação total 
ou parcial da área, deverá o adquirente a~résentar recibo de, quitação 
·anterior, junto com o Pedido de ·Atualizaçao Cadastral (PAC)·, da área 
adquirida; 

V - certidão negati~a de ônus reais do imóvel, datado de 
até 120 (cento e vinte) d~as anteriores ao protocolo ·do ·subprojeto. 

. _ . § 19, .Nas aquisições "~ .CORPUS" será obrigatória a aprese!! 
taçao do documento de re-ratificaçao devidamente averbado, no Registro 
de.Imóveis. Havendo ação judicial de. retificação será exigida a certi- 
d.ã<;> que comprove o· andamerrco do feito. · 

. . ·. § 29. Em se tratando de área hipotecada, a empresa . benefi 
ciária deverá apresentar, juntamente com a· documencaçâo referida neste 
artigo, aditivo especifico segundo o quaã os subpzo jeuos de florestamen 
to e reflorestamento não constituem objeto. da hipoteca. · - 

§ 39,-No caso de áreas com projetos já apro~ados que vierem 
a ser hipotecados, o contrato hipotecário terá que possuir cláusula con 
tendo a exigência descrita no parágrafo anterior. - 
. Art. 17, A c~da 12 (doze) .meses, subseqüentes deverão ser 

· protocolados os demais subprojetos, em 2 (duas) .ví.as na Delegacia Esta 
dual.do IBDF, que jurisdicionai a área do plantio, contendo os documen 
tos relacionados nos artigos 15 e 16 desta Portaria. · - 

Art. 18 •.. os projetos plurilmµais-serão submetidos à aprova 
ção do Conselho Deliberativo doIBDF com base em análise executada pe= 
las Delegacias Estaduais e por parecer fundamentado da secretaria Execu 
tiva. · - 

Art, 19. Para o cumprimento das pendências constatadas na 
análise dos projetos plurianuais, o IBDF concederá o prazo ~e 30 (trin 
ta), 'dias, contados a pártir de 48 (quaxentra e oito) horas, após a expe 
dição do ofício de comunicação à empres·a, · · - · 

§. 19. Caso não·houver manifestação no prazo estabelecido 
neste artigo, os projetos serão encaminhados ao CONDEL para indeferimen 
to. · - 

§ 29. Tendo a empresa se manifestado no prazo referido nes 
te artigo, mas de modo insatisfatório ou incompleto., será concedido nõ 
vo prazo de ·15 (quinze). daas contados a partir de 48 {quaren·ta e oito) 
horas.após a.expedição do ofício de comunicação. 

§ 39. Caso a empresa .. não se manifeste no prazo estabelecido 
no parágrafo ·anterior, ou, mesmo o fazendo, não haja sanado ·a· irregula 
ridade ou dirimida a dúvida, os projetos serão encaminhados ao CONDEL 
para indeferimento. · 

Art. 20. O IBDF terá o prazo máximo de 180 (cento e oiten 
ta) dias, ·a contar da data do protocolo, para ·~nal,is.ar e encaminhar õ 
parecer conclusivo dos projetos p Luz'.í anue Ls , ao seu' Conselho Delibera- 
tivo. · . 

'Art. 21. Aprovado o projeto plu~ianua,L, o IBDF terá o prazo 
de 180 (cento e oitenta) .dias, a partir ·do.protocolo de cada um dos 
subprojetos para encaminha~ento ao CONDEL, 

Parágrafo único. A aprovação de· cad.a· subprojeto ficará con 
dicionada à apresentação 'ao CONDEL de parecer técni.co de acompanha:mentb 
e ajuste dos subpxoj e eos anteriores. · · · · 

Art. 22. As empresas beneficiárias dos incentivos fi°scais 
deverão estar constituídas como sociedades anônimas na época de apre 
sentação do projeto.. · · - 

Parágrafo único. As sociedades anônimas, para efeito deste 
artigo, pode;ão ser constituídas sob a forma de capital autorizado. 

Art. 23. A.empresa titular da carta.:..consulta deverá, obriga 
toriamente, participar do capital votante da sociedade anônima que apre 
sent~_.r o projeto, com o mínimo de 20% (vinte P?r .: cento), - 

Parágrafo único. A empresa que apresentar o projeto deverá 
ter nos seus objetivos sociais a atividade específica de florestamento 
e/ou reflorestamento. . 

. Art. 24. J>, espécie aprovada em carta-consulta somente pode 
rá ser substituídaJ se atendidas as·seguintes:condições: - 

I - mediante laudo técnico da De'Ieijàda do IBDF, que juris 
dic,ionar o subprojeto; · .0 : . . - 

"rr - manutenção da área aprovada: ém'):·artà-consulta; 
III - disponibilidade orçamentária .. global" do FISET-Floresta- 

mento e Reflorestamento·~ · .. '· · · :·.;. :' · 
CAPITULO IV - DOS ~~ PRÕP~ros'. ': . . · .•• ··-; . ..:..>.:•: 

· Art. 25 •. A aplicação de ·recursos de. incentivos fiscais .... em 
empreendimentos florestais ficará condicionada à, prévia aplicação de 
recursos pr§prios .. da empze s a · d tular· <;10'):irojetó: ~/óii dos acionistas, <>~ 
quais deverao ser incorporados· ao· capã t.a L social·:da empresa beneficia 
ria, nos termos do art. 19 do Decreto n9 9;3;Í507t·i:ié21 de novembro 'dé 
1986, alterado pelo .. Decreto n9 94.766,. de 11.de.agosto de 1987. 

. § 19, ~s recursos próprios.previsto~ iieste'artig~, podetils 
ser aplicados· sob a forma de adiantamento para futuro aumento de ·capi;a: 
tal. . . . .. ... . .. ,,,,·.,. 

§ ·29~ 'A .efetiva· integralização·,ao' capital do adiantamento 
aludido no.parágrafo anterior deverã,.ser .. 1,!fetuada.até o .momento da li 
beração dos recursos. de'Incentivos Fiscai.s/FISÉ.T.· 

Art. 26, Serão considerados recursos próprios· em 
partida aos recursos do FISET, os seguintes: 

. I - recursos em dinheiro incorporados à.empresa beneficiâ 
ria, mediante subscrição de ações ordinárias eiou preferenciais; - 

II - bens de capital efetivamente integrantes do projeto 
aprovado, incorporados:ao patrimônio soc í a Lvda enipresà beJ'.ieficiária; . 

'• . ~. ' .• : ; •. , . : . ~:..: :·;!) . 

contra- 

-:-: • .. :_, 
. . ' : . . ' '. . í. .; . . . .. ... '. :~· ~i 

III - os.imóveis em que o einpreendimerito for implantado, in 
corporados ou não ã. sociedade anônima beneficiária, '.na forina previstã 
pelo art. 89, .da.Lei 6,404, 'de 15 de dezembro tde,·1976; · · · · 

'. . ., , .•. .• . - .. ' : . -. ' -~ .. :.;.< .. , . ••. . - 
IV - ·investimentos pievios·indispensaveis a execuça.o do pro 

jeto, desde que incorporados ao capital social;' · - 

V "'.' benfeitoriás existentes nos .imóveis e a serem construí 
dos, desde que· riece,s~árias à implantação A9 .proje,1:0: - 

VI -,· crédito· de acionistas com-.origem comprovada; 
VII - nos casos de reforma ou ~eforro~iaç~6, : o ·remanescente 

do patrimônio· florestal.,,- avaliado na forma do art'., 89 da ·Lei 6. 404, de 
15 de dezembro.de 1976. · 

Art,, 27~ A,incorporaçãoda terra ao patrimônio da sociedade 
beneficiária poderá ser efetuada de uma só·:vez, -envolvendo toda a ãreà 
necessária à implantação do projeto-plurttanual, ou em etapas anuais,· de 
conformidade· com a:s necessidades·de plantio. 

Art. 28, ·Entende-se como benfeitorias necessárias à execu 
ção dos projetos: 

. a) residências para alojamento do pessoal necessário às ope 
rações de flores~amento e reflorestamento; - 

b) galpões para depósito de máquinas, implementes, adubos, 
inseticidas· e demais insumos necessários à execução•do empreendimento; 

e) viveiro de mudas, tomadas d'água, instalações ·de preparo 
de embalagens .e mudas; · · · ·· 

d) cercas e porteiras; 

~) torres de obs\,!rv~çã<:' e demais impleinentos riecessários,p~ 
ra a prevençao e combate de incend1.os; 

f) estações. de rádio-comunicações; .. 
·9). demais inversões fixas cons·tantes do projeto. 

. Art, 2.9, O capital de giro seri. cobsiderado na forma do 
disposto no art. 19 do Decreto n9 93.607/86, alterado pelo Decreto n9 
94.766/87, para fins de contrapartida de incentivos fiscais. 

Art. 30. Para efeito de contrapartida dos recursos incenti 
vados, a terra vinculada ao projeto será remunerada pelo seu uso. 

. CAP1TULO V :-- DA REFORMULAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
Art. 31. O IBDF admitirá a aplicação de recursos oriundos 

de incentivos fiscais, liniitado's a 40% (quarenta por cento) das inver 
sões t oe aí s previstas no projeto, inclusive capítal de giro, em proje 
tos de reformulação {reforma) que visem modfficar·total ou parcialmente 
o projeto, melhorando as su~·s condições .. técnica~.<? viabilizando-os eco 
nomí.cament;e com a max írrdaaçao de produtividade. 
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Art. 32. A reformulação· (reforma) pode ser feita, 
das as ~ondiçôes seguintes: 

observa 

a) o projeto original já tenha sido objeto de,pelo menos um 
corte, oficializado conforme os critérios estabelecidos pelo IOOF; ex 
cetuados os gêneros cujo manejo, exclui esta alternativa; 

b) o projeto original esteja localizado num raio considera 
·do economicamente viável, comprovado através de cálculo de rentabilidã 
de, comparando-se a produtividade atual com a esperada para a regiãÕ 
onde se localiza e com o emprego da· melhor tecnologia· atualmente em 
uso: 

c) o remanescente do projeto original seja julgado antiec2 
nômico, pela baixa produtividade, ·mediante levantamento circunstancia 
do, feito pelo IBDF, com emissão de laudo técnico; - 

d) o projeto deverá implicar necessariamente, em acentuado 
ganho de produtividade sobre a floresta originalmente implantada, com 
economicidade previsível em termos de lucratividade final. 

Parágrafo único. A reformulação será·autorizada desde que 
a baixa produtividade não decorra de culpa no cumprimento das obriga 
ções para com o projeto, atribuídas à beneficiária, ou a sua antecess2 
ra. 

Art. 33. -A data do ~nício d9 projeto de reforma será a do 
seu protocolo, desconsiderando-se, assim, o período de tempo. já decorr! 
do do empreendimento or~ginal. 

Art. 34. Para ênálise e definição dos projetos de reforma é 
indispensável a apresentaçao de laudo técnico feito mediante levantamen 
to circunstanciado dás áreas." 

§ 19 .. O prazo de validade do_laudo será de 24 (vinte e qu!! 
tro) meses a contar da data de sua emissao. 

§ 29. 0 pedidc(de Vi~toria para realização do levantamento 
circunstanciado'poderã ser solicitado junto com o·Plano de Corte. 
. . § 39. Pata teaiização de vistoria e emissão do respectivo 
laudo, o IBOF terá.o'prazo dé 45 (quarenta e cinco) dias,·a partir da 
~~ta.do protocolo do'.~~ido~ · · 

§ 49. As despesas com a realização das vistorias correrão 
por conta da beneficiária.do projeto, sendo pagas por ocasião do proto- 
çólo do pedido. · 

Art. 35. A área a ser aprovada por empresa deverá estar en 
globada no programa esp~cífico de reforma prevista em carta-consulta. - 

Art. 36. Admitir-se-á reforma de projetos implantados sob 
a forma de sociedade em·cónta de participação, desde que seja extinta 
a sociedade. 

_ , · Art. 37. Poderá a Sociedade em conta de.Partic,ip<!-ç~o, por 
sua socã.a ger7nte, tornar-se acionista da empre.sa 5.1ue promovera a refo_;: 
ma, dela participando com o remanescente do patrimonio florestal . sob 
sua.· administração. 
· · Art. · 38. Nos casos _,aos artigos 36 e 37 · o projeto permanece, 
dele. se fazendo uma avaliação para.efeito de incorporação ao patrimônio· 
da sociedade anônima constituída ou por se constituir; na forma do dis 
posto no artigo 89. da .. Lei 6;404/76. · - 

Parágrafo único •. Pará se incorporar o· imóvel à 
an.ônima, será exigida a.-.titularidade ·ao domínio. Se a terra 
de arrendamento ou comcdaco , · .. a sua p~sse será transm.itida iã. 
ria nos termos do contrato. · 

sociedade 
for objeto 
beneficiá- 

Art. 39. o ·IBDF poderá -autorizar a reforma de projetos fl2 
restais implantados ·sob a êgide da Lei 5·.106, de 02 · de setembro de 1966, 
desde que haja solicitação.expressa e,que a pessoa· jurídica requerente 
seja detentora de todas_as quotas do projeto original •. 

. Art. 40 .• Co~~-id~ra-se projeto de ampliação aquele que vi 
sé o acréscimo da produção, pelo aumento .d-à área plantada. 

: . · Parágrafo . único. Ao · p~ojeto - de ampliação· aplica-se, no que 
couber, as normas estabelecidas para os projetos de reforma. 

CAP!TULO VI - DO CERTIFICADO DE IMP~TAÇÃO . 
Art. 41. Nos termos do art. 59 do Decreto n9 93.607/86, 

as empresas.beneficiárias de incentivos _fiscais deverão requerer junto 
às Delegacias Estaduais do ·IBDF·a emissão do Certi.ficado de Implanta- ~º· . . 

§ 19. o prazo mínimo para análise e emissão de Certificado 
será de 3 (três). anos, após a maturação silvicultura! de cada subproj~ 
to, .ccnt.ados a partir de sua aprovaçao. · 
.... ,. . § 29. A ·.data limite par-a emissão .do Certificado -de Implanta 
ção é a da aprovação do pr.imeiro. plano de corte ou da exploração econô= 
mica prevista para cada subprojeto., 

Art. 42. Para análise~ aprovação do Certificado de· Irnplan 
tação; em operação·con1unta IBDF/Bar:tco do Brasil, serão levados em con 
ta as seguintes condiçoes: 

. a) vistoria especial eiaborada pela Delegacía Estadual, me 
diante ,;fiscali:z:a.ção que comprove o .atendimento dos índices ·e/ou p_arâm~ 
tros tecnicos_ estabelecidos pelo IBDF; 

execução b) pareceres favoráveis do IBDF que comprovem a 
físico/financeira apresentada pelo~ relatórios das empresas. 

Art.· .43. Após a erni!lsão do Certificado de Implantação, cess!! 
rã o aporte dos recurso? oriundos dos incentivos fiscais ao subprojeto 
ccrrespondente. 

Parágrafo único. Fica a 
de 10 (d,ez) anos, após a emi!>são do 
tàr informações_ anuais ao IBpF. 

CAP!TULO VII - DO REGISTRO DE EMPRESAS 

b~neficiária obrigada, pelo 
Certificado de !~plantação, 

prazo 
apre~ 

Art. 44~ Para ·o regi,stro na categoria de empresas especial! 
zadas em florestamento e réflorest~mento, deverão ser apresentados pe= 

los interessados, a qualquer época do ano, junto à Delegacia Estadual 
do IBDF que jurisdicionar a sede da empresa, os seguintes documentos: 

.l - formulários do Sistema Nacional de Informações do Setor 
Florestal, devidamente preenchidos, observadas as disposiçoes contidas 
na Portaria Normativa n9 /IBOF-P, de 

II - cópia de seus estatutos consolidados com as alterações 
mais recentes; 

III.- balanços patrimoniais, referentes aos 3 (três) últimos 
exercícios sociais; 

IV - déclaração fornecida pelo Banco do Brasil, intormando 
que a empresa está devidalrente cadastrada perante aquela entidade bancária: 

V - formulário fornecido pelo IBDF denominado "DECLARAÇÃO 
PESSOA JUR!DICA", devidamente preenchido e assinado pelo(s) representan 
te(s) legal·(is) da empresa; · - 

VI - formulário fornecido pelo IBDF, denominado "DECLARAÇÃO 
PESSOA FISICA", devidamente preenchido e as.sinado, individualmente·, pe 
los diretores ou sócios-gerentes da empresa; 

VII - certidão fornecida pelo CREA, comprovando o registro e 
quitação da empresa e de seu responsável técnico, engenheiro ~lorestal 
ou agrônomo, observando-se a Resolução n9 218 de 29.06.73 do CONFEA: 

VIII - prova de registro na Seção de Sementes e Mudas do Mini~ 
tério da Agricultura, quando se tratar de empresa cuja atividade de pro 
dução e qomercialização de sementes e mudas esteja incluida em seus ob= 
jetivos sociais. 

. Art. 45. As empresas que desejarem atuar-exclusivainénte co 
rno.oeneficiária de· projetos de florestamento/reflorestamento deverãõ 
ser registradas no IBDF e, para tanto, apresentar, em qualsuer época 
do ano, os documentos ~xigidos ~o artigo anterior, à exceçao.dos itens 
VII e VIII. 

Art. 46. As empresas, cuja documentação for considerada re 
gular, -receberão o correspondente Certificado de Registro, através dÕ 
·Departamento de Reflorestamento. . 

Art. 47. Por ocasião do protocolo dos pedidos de ~egistro, 
mencionados nos artigos 44 e 45, deverá ser apresentado comprovante do 
recolhimcr.to da importância fixada pelo IBDF, para o registro solicita ~ - 

Art. 48. As empresas registradas .no IBDF, nas categorias q.e · 
beneficiárias de erojetos e de especializadas em florestamento e reflo 
restamento, deverao renovar anualmente seus registros, até o dia 31 de 
janeiro de cada.ano, apresentando os seguintes document~s: 

I - comprovante de recolhimento da contribuição fixada pelo 
IBOF para efeito de renovação de tegistro; 

II - LOrmulário denominado "DECLARAÇÃO PESSOA JUR!OICA", fo~ 
necido pelo IBDF ,. devidamente preenchido e· assinado pelo.(s) representa!! 
te(s) legal (is) da empresa: · 

III - formulário denominado."DECLARAÇÃO PESSOA FISICA", forne 
cido pe Lo IBDF, .devidamen_te preenchid_o e assinado, individualmente, pe:: 

· los diretores ou sócios-gerentes da empresa; . / . 
. , . IV - declaração fornecida pelo Banco do Brasil infotnmldo que 

.a empresa está devidamente cadastrada perante aquela entidade bancá 
ria. 

'· 

§ 19. Por ocasião da renovação, mencionada neste artigo,bem 
como em qualquer época que houver alterações contratuais ou estatutá 
rias, deverão as empresas apresentar, devidamente preenchidos, os for 
mulários do Sistema Nacional de· Informações do Setor Florestal, forne 
cidos pelo IBDF. 

§ 29. As empresas registradas no IBDF nos ter~os deste arti 
· go, deverão apresentar o balanço referente ao último exe'i~cicio social 
até 30 dias após a data limite estabelecida pela Receita Federal •• 

_ § 39., Além dos· documentos mencionados neste artigo, será 
exigida para as empresas especializadas em florestamento e/ou reflores 
tamente, a prova de quLtação com o CREA em seu nome e· do responsável 
técnico. 

Art. 49. Após análise da documentação exigida no artigo ª!! 
terior desta Portaria, e uma vez considerada regular, as empresas rece 
berão comprovante de renovação do.seu registro. - 

Art. 50. A empresa que não apresentar, no prazo estipulado 
no art. 48 desta Portaria a documentação exigida para renovação de seu 
registro; terá suas atividades suspensas ou canceladas, a critério do 
IBDF, implicando esse comportamento no indeferimento de novos projetos 
e cancelamento de cartas-consulta aprovadas, ·enquanto perdurar a pendên 
cã a, · - 

CAP!TULO VIII - DO CANCELAMENTO DE PROJETOS 
'Art. 51. O IBDF poderá cancelar os subprojetos florestais 

que não tenham relatório de execução até a operação de replantio, nos 
prazos ~baixo Lndã cados , contados sempre do correspondente oficio de 
aprovaçao:. 

'?-) até o limite máximo de 18 meses para os projetos de 
essências florestais; 

b) até o limite máximo de 24 meses para os projetos· locai,! 
z'adcs na área da SUDENE; 

c) até o Íimite máximo de 24 meses para os projetos de deu 
dê (Elaeis guineensis}. ' § 19. O mesmo procedi~ento será adotado em relação aos pro 
jetos protocolados até o exercício de 1987 ;,<fnclusive, que não apresen 
tem laudo de implantação,completa. · · - 

§ 29. Para os projetos enquadrados no parágrafo anterior fi 
ca incluída ·a área de atuação da SUOAM no item "b" deste artigo. - 

· Àrt·. 52. Poderão, ainda, ser cancelados os subprojetos que 
nao apresentem relatório de execução das operações de 1~, 2~ ou 3~ rnanu 
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tenções, observados, res'pectivamente, os prazos de 24, 36 e 48 meses 
contados ~a data do relatório de execução da operação de replantio. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em rela 
ção aos projetos protocolados até o exercício de 1987, inclusive. 

Art. 53. constatada a irregularidade, será instaurado pro 
cesso administrativo objetivando apurar as responsab~lidades, quando se 
rã dado amplo direito de defesa à empresa beneficiária dos incentivos 
fiscais. · 

CAP!TULO IX - DA SUBSTITUIÇÃO DA ADMIN~STRAOORA 
Art. 54. A proposta de substituição.de empresa administrad2 

ra de projeto elaborado sob a forma de sociedade em conta de participa 
ção, deverá ser submetida ao IBDF. - 

Art. 55 ·:-Uma vez aprovada a substituição a peticionária a- 
presen~ará ao IBDF: · 

. a) .çópia autenticada da documentação comprobatória da trans 
ferência de posse das terras, onde está implantado o projeto, para ã 
empresa substituta: · 

tro) vias. 
b)·contrato de substituição _da administradora, em 04 (qu~ 

Art. 56. g ~brigatória a interveniência do FISET-FLORESTA 
. MENTO E REFLORESTAMENTO no contrato de substituição da administradora, - 
de que-trata o item "b" -do artigo anterior. 

Parágrafo único. Será 'di~pensada' a referida i!i.terveniência 
no caso de projetos em que o citado Fundo já tenha encerrado sua parti 
cipação. 

Art. 57. A subst}tuiçâo da administradora somente poderá 
ocorrer depois que o IBDF ponderar a conveniência da medida e verificar 
a situação cadastral da substituta, bem como as condi'ções de campo do 
projeto. 

Art. 58. Se; a pretensa substituta ainda não for registrada 
no-IBDF, deverá providenciar seu r~gistro. · 

CAP!TULO X - DA ALIENAÇÃO DE PROJETOS REGID9S PELA LEI N9 
5.106/66. 

Art. ·59. As áreas onde se encontram instalados os projetos 
de florestamento e/ou reflorestamento, aprovados sob. a égide da Lei n9 

·. 5.106, de 02.09.66, poderão ser objeto de alie)lação, mediante prévia 
comunicação ao IBDF, obedecidas as seguintes condições: · 

a) Projeto individual: deverá ser apresentada nova documen 
tação fundiária em nome do novo adquirente, bem como contrato firmadÕ 
com o ~etentor do projeto, quando se tratar somente de alienação da 
área: 

b) projeto de pluriparticigaçâo sob.a forma de 
deverá ser. ·apresentada nova documentaçao fundiária em-nome 
quirente, bem como contratos,· ou.aditivos-aos contratos-já 
com todos os participantes do projeto. · , ·. 

Art. 60. Nos projetos de plu'riparticipaçâo, os seus parti 
cipantes poderão vender as parcelas que- lhes correspondem, desde que Õ 
novo adquirente, através de aditivo contratual, se comprometa a dar con 
tinuídade ao quinhão adquirido, bem como respeitar a .legislação flores 
tal P.ertinente. ·· · 

· Parágrafo único. O compromisso de que trata este artigo se 
aplica, também, aos projetos individuais. 

Art; 61. Quando a alienáção se referir.tanto à área quanto 
ao projeto,. os documentos correspohdentes deverão, obrigatoriamente, in 
cluir cláusula em que o adqu~rente se obrigue a respeitar o empreendi= 
mento florestal até o final de sua rotação, ~em como os direitos de ter 
ceiros sobre ele existentes. - 

condomi'.nio: 
do novo · ad 
.existentes, 

Art. 62. Deverão ser observados; em quaisquer das.situações 
referidas neste capítulo, as responsabilidades e consequências,·de or 
dem'fiscal, dos investidores participantes dos empreendimentos flores 
tais. - 

CAP!TULO XI - DA. LIBERAÇÃO DE. RECURSOS 
SUB-CAP!TULO A 

DOS PROJETOS P.ROTOCOLADOS AT~ O ANO DE 1987, INCLUSIVE. 
Art. 63. As liberações de recursos serão efetuadas 

comprova9a a completa realizaçao física das operações.previstas 
jeto técnico de reflorestamento, obedecendo a ordem cronológica 
de realízaçãO·da vistoria. 

· Parágrafo único. A prirnêira vistoria de realização 
·rações_de campo somente poderá ser solicitada apÓs a aprovação 
pectivo projeto. 

Art. 64. A fase de implantação ser.á liberada em 02 (duas) 
parcelas (etapas), correspondentes cada uma a 50% (cinquenta por cento) 
do seu valor total, de acordo com os seguintes c~itérios: 

I-..: A primeira parcela de implantação,· acrescida dos valo 
res dos emolumentos para análise·e fiscaliza~ão, pesquisa e experimen 
·tação; será _liberada ·apó_s comprovada, .atraves de laudo de vistoria, ã 
ef~tiva execti;ção das operações .físicas da l~ etapa ·desta fase, que se 
rão fixadas por atos do IBDF,. atendidas as peculiaridades regionais, a 
espécie a ser planta.da_ e a· classe de cobertura vegetal; 

. :u - A segunda parcela (etapa) de recursos será liberada aeós 
comprovada, através de laudo de vistoria, a execução total das operaçoes 
correspondentes à fase de implantação. · 

Art. '65. As liberações de recursos, para cada uma das fases 
de manutenção serão. efetivadas em 02 (duas) parcelas (etapas) de 50% 

· · do valor total da fase, com intervalos não menores que 06 meses, sendo 
o prazo da primeira delas· contado a partir da data do .laudo, em que fi 
que .compzováda a .. execução' da fase- de implantação.. . . · - 

.Art.· 66. Deverá acomparihar o projeto de relorestamento, cro 
nograma'f!sico que estabeleça datas,limite do término de cada etapa-; 
observadas as espécies e as condições climáticas da região. 

após 
no pro 
da data 

das op~ 
do res- 

Parágrafo único. A operação de replantio, prevista no crono 
grama, não pode exceder a 90 (noventa) dias da execução da gradagem que 
antecede ao plantio. 

Art. 67. Para efeito de liberação de recursos, a conversão 
de que trata o§ 29 do artigo 12 do Decreto n9 88.207/83 será efetuada 
sobre o valor da OTN vigente nas datas.do término-estabelecidas nos 
cronogramas de que trata o artigo anterior. 

Art e . 68. A liberação de recursos par a projetos sob a siste 
mática do art. 18 do Decreto-lei n9 l.376, ·de 12.12;74 (Projetos Pró 
prios) somente ocorrerá quando estes estiverem devidamente caracteriz~ 
dos, mediante indicação dos respectivos investidores. . 

Pará2rafo único. Para a car~cterização do projeto é necess2 
rio a apresentaçao·ã Divisão de Liberaçao de Incentivos Fiscais, do De 
partamento de Reflorestamento, dos seguintes documentos: 

a) formulário "Cadastramento de Investidores e suas Aplica 
ções em Projeto de Reflorestamento - FORM - 02", devidamente preench1 
do; 

b) relação de i~vestidores que integra o Contrato de soêi~ 
dade· em Conta de Participaçao, em 04 (quatro) vias; 

c) procur~ção, se for,? caso. 

Art. 69. No caso de liberações p'àrá_Projetos Próprios, efe 
tuadas sem a correspondente 'cober cur-a de fr1vestidôres, por incorreção 
nas opções (descaracterização), constatada através de informações forn~ 
cidas pela Secretaria da Receita Federal, a. admi_nistradora proyidencia 
rá a substituição dos investidores por' oue'rós ,. 'ou ·devolverá o montante 
recebido devidamente corrigido, sem prejuíio ·das -sançêes cabíveis.·.:··· 

~ Parágrafo único. Quando a Administrad~~a optar pela devolu 
çâo de recursos, os CPRs corxespcnôencea à 'libera'ção indevida serão emI 
tidos em seu nome oú de tercei-ros pox reLa 'arrégimentàdos •. ' . - 

. ' : . ".' ... - ") :;. :·· -· : .a-·~·-:_'. ·.: ;·· -· . : ..• '·<., .· 
Art. 70. Juntamente com. a primei,ra .. liberaxªº sera encamí nhg , 

do ao Banéo do Brasil, o Documento _Onico,_,<~e _AI:re..<:=.~_<;i,açao - D!;!A, refere!! 
te ao recolhimento de -émoLumerreos para analise· e" fiscalizaçao, pesquisa 
e experimentação, conforme previsto no .. prcl'jet:o' t·éc'n·H:o,· corrigidos· para 
a data de liberação de. recursos. · · · .· . ·. 

Art. 71. Para a liberação de re~\Jrsos ele projetos prÓpr_:i,os 
as empresas deverão apresentar à Divisão de Liberação de -Incentivos· Fis. 
cais do Oepart<1,menç.o de Reflorestamento,. até•·-'3-1, de .. màrço do exercíciÕ 
seguinte ao da respectiva. Declaração de Rendimentos, o formulário · -·~.ca 
dastramento de Investidores e suas Autoriza_ções .. p~;,:-a a Administradora= 
FORM - -01", devid·amenté·préenc_hido. · .. · · 

§ 19. No caso de Sociedade em Conta de Participação, se.-,den 
tre os investidores que aplicarão seus incentivos fiscais na fase dÕ 
projeto, objeto da liberação, figurar a·lgum que ainda não pa,rticipe da 
Sociedade, a liberação deverá ser instruída, também, com o "Termo ·de 
Adesão" apresentado _pela -empxes a , em 02 (duas) 'vs.as , celebrado entre â 
administradora e o,novo sócio participante, devidamente registrado no 
Cartório .de Regis_tr.<:>-;de:.,Títulos .e .Documentos:._,-, .. :. , 

§ '29. E~ ·quéi'lquer §poca,· à crité'rio;;M ·n~pF, podexão se'.f;s2 
licitados documentos comprobatorios das declara~oes constantes no· ror 
mulário "cadast.ramerrto .. de Investidores e suas ,Autorizações para a· Admi- 
nistradora -FORM .:- 01". __ :. · '' 

§ _39., Em se tratando de. soc í.edadeiem Conta: de Participação, 
o comprometimento inicial, para a fase .de impl'antação, será de pelo 
menos 51% (cinquenta e um por cento) do valor .to.tal do pro [eeo, .. respei 
tada a participação mi'.nima de 5% para cada investidor ou grupo de em~ 
presas coligadas; serido que este percentu'al mínimo (5%) deverá ser. tam 
bém observado quando da adesão de novos _sociôs';"o qual,' rxeste caao ,: ,"se 
rá calculado· com base no valor atualizado do·p:rojeto, na data do protõ 
colo do formuµrio "Cadastramento de Investidores e suas- Aplj,cações ~iii 
Projetos de Reflorestamento - FORM 02" .. 

Art. 72. As empresas ·pretendentes 'ou j.á beneficiárias ·de 
incentivos fiscais·,do FISET·- Florestainento .ou •Reflorestamento, deve 
rão providenciar ou atualizar o seu cadastro· -na Agência do Banco do ·Bra 
sil S.A. onde i,ecel:)erão Ós recursos. . . - 

Parágrafo único. No caso de Sociedade ·em· conta. de Partici 
pação, a administradora erovidenciará Pª:ª que as investi.doras não ;e-~ 
presentadas por procuraçao, deixem na agencia do Banco do·erasi1 os es 
pécimes de autógrafos.dos representantes que por elas assinê111,consoante 
os poderes conferidos nos estatutos ou contratos sociais, de modo que 
os cartões de assinatura estejam em poder da agência do Banco, onde se processa 
rão as liberações de recursos, antes da emissão das ordens ,de liberação pelo IBDF. - 

Art. 73. Quando for constatada, através. de v í s t.oz'La , o '.não 
cumprimento-de alguma operação prevista no cronograma do projeto, 
exigida sua execução, no prazo que for estab~lecido, salvo se por 
zões de vantagem técnica,, aceita pelo IBDF'.; tenha ·sido ·substituiqa 
outra de custo igu~l ou maior, sem aumento do válór do·projeto 

Parágrafo único. Quando a execução dá operação não realiz~ 
da foi: tecnicamente considerada dispensável, será e·fetuada a respectiva 
glosa no valor daquela operação. 

Art. 74. Os pedidos de vistoria dev.erão 
·nas Delegacias Estaduais do 'IBDF que jurisdicionarem 
tos, após cumpriment,o de cada etapa. 

§ 19. A Delegacia, no prazo'de 30 (trinta) dias, contados 
a partir do protocolo do pedido, deverá emitir o respectivo.laudo e en 
caminhá-lo ao Departamento de Reflorestamento. .- 

§ 29. o Departamento de Reflorestamento terá o prazo· de 
30 ·(trinta) dias, contados a partir do prazo.mencionado no parágrafo an 
terior para emitir a correspondente "Ordem de Liberação-OL". 

· § 3~. Se a emissão da Ordem de Liberilção de recursos ocor · 
rer até 60 (sessenta) dias após a data do pedido de vistoria, a .t~ans 
forma·ção ·ein·valor corrente se dará com bàse'.nâ .. ÓTN vigente no prazo de 
término da respectiya etapa, previsto no cronograma. 

será 
r~ 

J?.Or. 

ser protocolados 
a área dos proj~ 
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§ 49.. Se a emissão da Ordem de Liberação de recursos não 
ocorrer até 60 (sessenta) dias, após a data do pedido de vistoria, a 
transformação das OTNs, em valor corrente, ocorrerá na data da referida 
emissão. 

§ 59. O disposto no parágrafo anterior somente se aplicará 
caso o cronograma do pxo je t.o esteja rigorosamente em dia, e não haja 
restrição cadastral. · 

Art. 75. Em caso de não realização da vistoria da 2~ etapa 
.,da implantação no prazo de 30 (trinta) dias,. após o protocolo do pedido 
na Delegacia, será·considerado como data base o 319 dia após a data do 
referido protocolo, e.aso o projeto esteja em condições de liberação de 
_recursos, para a contage~ de nova semestralidade. 

Parágrafo único. Havendo atraso na execução de qualquer 
etapa, a nova semestralidade será contada a partir da data da respecti 
va vistoria. - 

SUB-CAP!TULO B 
DOS PROJETOS AMPARADOS PELO DECRETO 93.607/86 

Art. 76. A liberação de recursos ir..centivados para.o proje 
to plurianual será autorizada com base nos valores e prazos estabeleci= 
-dos nos cronogramas de execução físico/financeiro, devidamente atualiza ~- . - 

Pará2rafo único. os valores das inversões, previstas nos 
subprojetos, serao atualizados para as.épocas das liberações através 
das equiparações e.· valores de mercado, . observados os diversos grupos de 
d_espesas, investimént'o e 'cuseos alocados nos cronogramas financeiros dos 

."::'(frojetos. 

r~i-a t6r ro da 
pelos seus r~ 

, , .. Art: .. 77,~ .os· recursos serão. liberados mediante 
·· empresa beneficiária,. assinado pelo responsável técnico e 
preseneanees _legais< .. ·.· .. · ·. 

. . _ § 19. 9~b,.i:~,.o _·valor. incentivado de cada liberação de recu!. 
·· sos serao <;!eduzi_dos 0:3 .~r~e.~tuais. corre_spondentes as. t~xas e emolume!! 
tos, de analise e fiscalizaçao, pesquisa e experimentaçao, para o IBDF· 

r:_:e'.4ivulgação das·atfvidade·s·-do Fundo para o Banco do Brasil S/A-FISET. 
. . § 29;" i>:õd~ti:':o IBDF antes de autorizar a lib~ração exigir 
~Jl. comprov~ção das:'d_fsl?esàs_,demoristradas no relatório. 

Art. 78. Para efeito da primeira liberação dos recursos do 
~ISET, a. empresa bene:E,i,ciária apresentará ao IBDF os seguintes documen tos·: ·· .;.. · · - 

;t;. 

a) cópia'autenticada da publicaç~o no Õrgão oficial, 
:atos constitutivos devidalllente registrados na Junta Comercial; 

dos 

b) baiatk:etê · atúalizado comprovando' as inversões realizadas 
por conta do Erojeto e a origem dos recursos destinados à cobertura 
dessas inversoes; 

c) declaração firmada pelo representante le~al assumindo as 
responsabilidades fiscais e penais pela correta aplicaçao dos recursos 
·do FISET e pelo aporte.de recursos próprios necessários ao projeto; 

d) declaração. firmada pelo· representante· legal em que a· 
. empresa se obrigue a cumpri,r todas as normas estabelecidas pelo FISET e · 

... 8UA. concorde , express_am~n te , ~~§._t;~XJ;U.O.S--condi.çÕee-:d?t·~1'lÇão-- ··-que-·· 
, )1provou .O. _êro.preend-iroer,;to,::--- . 
:.;~;i ·. ·· § 19. P.;;a,.'as :liberáções subsequentes deverá ser apresenta 
da a cópia da A.G.O. que tiver- aprovado O· último balanço. - 

, ·§ 29 •. Para -~fetivação d~s liberações de recursos por parte 
,~ do· FISET os recursos proprios :deverao estar integralizados ao capital 
da empresa ben_eficiária. , 

. . Art. 79. o 'IBDF realizará vistorias· periódicas. de caráter 
· .técnico, contábil, ·financeiro e·jurídico na empresa b.eneficiária; obje 
(.tivàndo veri'fica:r a. éfetiv·a aplicação dos recursos e desenvolvimento 
-.:do projeto. ·· 

CAPITULO XII - DO USO DE SEMENTES' DE ESSE:NCIAS FLORESTAIS 
·•.,,.. Art. 80.: Além, dos ·documentos e informações citados nos arti 

.. gos 15 e 16 os projetos :deverão--ser protocolados com a seguinte documen 
>tação, obedecida a. alternativa correspondente: - 

I - SEMENTES IMPORTADAS DIRETAMENTE PELA. EMPRESA; 
a) certfficàdo ·\1e procedência geográfica (latitude, longi 

tude, altitude), expedido pelo órgão competente do.País de origem; - 
_ , b)° autorização ~e despacho, emitida pela Divisão de Defesa 

Sanitaria: Vegeta_l, do Ministerio da Agricultura; 
II - SEMENTES IMPORTADAS, -~S ADQUIRIDAS PELA EMPRESA NO 

MERCADO INTERNO; 
a) cópia do·c~rtificado de procedência (latitude, longitu 

de, altitude), expe~_ido. p~le> órgão competente do País de_ origem; 

. . bl- nata.fis-ciL .emiuo.a:pe1a firma brasüeira, responsáve1 
·:;,pela comercialização' .de ·senié,nte, .na qual dev~rá constar· a, identificação 

'do lote de sement_esi 
.. ; . .c) cóp,ia .da .;1u:torização_.do despacho, emitida pela Divisão 
<~de· Defesa Sanitár~~ Vegetal, ... do Ministério da Agricultura. 
.. III - SEMENTES DE PRODUÇÃO NACIONAL· 

a) cóp{á>do certificado de aprovação, emitido pela Comissão 
de· Controle de Sementes 'Florestais do IBDF; · 

b) nota fiscal.da firmá responsável pela comercialização, 
na qual deverá constar a identificação-da empresa pro"dutora; o grau de 
melhoramento do povoamento produtor de ,acordo com a aprovação feita 

'Comissão de Controle de Sementes Florestais (ACS - Ãrea de Coleta de 
Sementes; APS - .lu-ea- de Produção de Sem~ntes e PS - Pomar de Sementes 
(c.Lona'L .oú por mudas) e, a identifica·ção da área produtora. 

Parágra·fo· :único; No. caso das ·-mudas · serern ·adquiridas de ter 
·:cceiros, além . do compet~n~~ Contrato de Forneciment_o e do Registro nõ 

Ministério da Agricultura, o Produtor deverá fornecer a documentação 
exigida no "caput" deste artigo. 

Art. 81. As empresas só poderão utilizar sementes de pro 
dução nacional quando forem elas provenientes de_povoamentos flores= 
tail5, que tenham certificado de aprovação emitido pela Comissão de Con 
trole de Sementes Florestais do IBDF ou, ainda, recomendadas por essã 
Comissão. 

·Art. 82. Para obtenção do certificado de aprovação de povoa 
mente produtor de sementes, as empresas responsáveis por esse povoamen 
to deverão requerê-lo, junto ao IBDF, anexando os seguintes elementos:- 

a) espécie e procedência geográficd das sementes originais 
e base genética; 

b) fornecedor da semente original; 
_ e) idade, espaçamento inicial, densidade do povoamento, 1!! 

forrnaçoes sobre crescimento; 
d) estudos fenotlpicos das árvores componentes; 

e) dados detalhados da localização e situação dos povoame!! 
tos; 

f) isolamento de espécies afins; 

g) dados edafo-climáticos e coordenadas geográficas da área 
onde se situa o povoamento; 

h) sistema.de manejo de povoamento-para produçãó de semen 
tes (seleção de árvores superiores, programa de desbaste das árvores 
inferiores, sistema de colheitas, número de árvore/ha a serem mantidas 
e utilizadas nas colheitas, previsão de produção, beneficiamento e arm~ 
zenamento das sementes). 

Pará2rafo Único. De posse dos documentos relacionados neste 
artigo, a Comissao de controle de Sementes Florestais do IBDF efetuará 
a respectiva fiscaiização, correndo por conta da ,empresa solicitante 
todos os gastos para o seu processamento. 

Art. 83. As empresas produtoras de sementes que .venham a 
apresentar conduta desabonadora, terão seus registros de povoamentos 
produtores cancelados, após investigação e parecer final da Comissão de 
Controle de Sementes Florestais do IBDF. 

Parágrafo único. Também poderão ser cancelados os registros 
dos povoamentos que venham apresentar irregularidades de caráter técni 
co. 

Art. 84. Os recurso;!: para pesquisa e experimentação a _que 
se refere o § 19 do art. 77 serao descontados pelo Banco do Brasil/ FISET 
e depositados em conta própria do IBDF. 

Àrt. 85. Qs recursos a que se refere o artigo anterior se 
rão·destinados,·exclusivamente, para a realização de pesquisa e experI 
mentação em ciência florestal e produtos florestais, .inclusive pesqu1= 
sas em fauna silvestre, quer diretamente pélo IBDF, quer através de 
convênios, cujos dados e informações serão·. divulgados como subsldios à 
d_isposição dos int~ressados na atividade florestal. 

CAP!TULO XIV -.DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÕRIAS 
Art. ,86: Pàra os projetos protocolados até ó exeroício de 1987 

somente poderão ser solicitadas vistorias ao IBDF, após seu responsável 
técnico atestar a correção dos trabalhos executados. 

§ 19. O atestado referido no "caput" deste artigo deverá 
acompanhar o pedido·de vistoria encaminhado ao IBDF. 

§ 29. No documento mencionado no parágrafo anterior, deve 
rão constar, também, as seguintes informações: 

I -: para os pedidos de vistoria de implantação, ,l~ etapa: 
a) execução.das operações realizadas de a~ordo com a área- 

aprovada; 

do campo; 
b) ·correspondência das plantas topográfi·cas com a realidade 

e) viveiro, quantidade, qualidade ~idade das mudas; 
d) fornecedor e origem das sementes utilizadas no p~ojeto. 

II - para os pedidos de vistoria de impiantação, 2~ etapa, 
e fases de manutenção: 

a) correspondência das plantas topográficas com a realidadé 
de campo; 

b) índice de falhas e desenvolvimento do povoamento; 
e) dados sobre a quantidade (área) àas operações executa- 

das; 
d) no caso de adubação, deverá constar a fórmula e -quant! 

dade de adubo (fertilizante) utilizado. 
§ 39. O não atendimento de qualquer dos itens do parágrafo 

anterior ·implicará no indeferimento do pedido de vistoria. 

§ 49. Quando, em qualquer etapa do projeto, for constatado 
"déficit significativo• de área, a empresa Administradora deverá compli 
taro plantio, e as liber~ções para o mesmo ficarão suspen~s-até' que· 
a idade'do plantio .da área complementar atinja a etapa correspondente à 
da suspensão, re.ssalvados os casos em que, a critério do IBDF, possam 
ser adotadas outras· soluções. 

§ 59. Durante o periodo referido no parágrafo anterior,de 
~erão ser dedicados.ao povoamento todos os cuidados técnicos necessários 
pr.evistos no projeto original. 

§ 69. Constatado que hóuve culpa por parte·da empresa 
Administradora ou da Executora na falta da área,. esta ficará impedida de 
ter projetos e carta-consulta aprovados junto ao IBDF, ou de'operar como 
executora em novos projeto~, até a regularização do empreendimento, na 
forma disciplinada no§ 49 deste artigo • 

.. , 
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Art. 87. Será permitida a inclusão dos custos decorrentes 
·de serviços de fotografia aérea na la. etapa da 3a. manutenção do proj~ 
to técnico, quando a topografia indicar significativa irregularidade na 
área do P.rojeto que impeça a conferência da área pelos métodos usuais. 

Art. 88. Os projetos protocolados até o exercício de 
1987 e observado o disposto no inciso Ido art. 12 do Decreto-lei n9 
2397 de 21.12.87, poderão ter seu saldo a liberar subscrito com recursos 
do FISET, dentro dos limites orçamentários e de acordo com a destinação 
prevista no orçamento aprovado para 1988, obedecidas as seguintes condi 
ções: - 

a) Seja apresentado ao IBDF, requerimento da empresa admi 
nistradora, solicitando liberação de recursos na formã. 
pretendida; 

bl que o projeto objeto do pedido não tenha saldo de re 
cursos de aplicações de investidores a serem liberã 
dos: - 

cl que o formulário "Cada·stramento de Investidores e suas 
Aplicações em Projetos de Reflorestamento", especifico 
para o projeto, ~ão tenha sido cance1ado a partir do 
mês de setembro de 1988; 

d) que, para o projeto, tenha havido liberação de recur 
sos de, no mínimo, 51% do seu valor: · - 

e) que a empresa não tenha.Restrições Cadastrais: 
fl que a empresa não esteja sob inquérito; 
g) que a empresa tenha o ~ronograma de execução de todos 

os seus projetos, rigorosamente em dia; 
h)" que a empresa- nãc:> possua plano de recuperação de proje 

· tos junto ao IBDF, ressalvado aquele plano,, rigorosã 
mente em dia, relativo a projetos adquiridos de terceI 
ros; .;· - 

11 que a empresa tenha cwnprido eventual "Termo de Com 
promisso de Replantio" apresentado ao IBDF. - 

CAPtTOLO XV - DAS DISPOSIC(SBS GERAIS 
. Art. 89, As empresas beneficiárias deverão . explicitar, 

para todo o período do empreendimento florestal, o responsável pela 
orientação técnica dos serviços. 

. Art. 90_. A transferência do controle. acionário da empresa 
beneficiária ·deverá ter a prévia anuência do IBDF e do Banco do Brasil/ 
FlSET, . 

. Art. 91. Os.projetos deverão ser identific~dos por placas 
de acordo com normas a serem baixadas pelo IBDF. 

. Art. 92. Somente as pessoas jurídicas e auditores indepen 
dentes credenciados na Comissão de Valores Mobiliários poderão realizar 
auditoria externa nas. empr_esas beneficiárias dos incentivos fis9ais. 

-·· . ~ 
Art. 93. A Delegacia Estadual do IBDF deveri .ser comunica 

da sobre a realização no projeto de operação adubação (orgânica ou químI 
cal, com antecedência mlnima de 10 (dez) dias do início destà operação.- 

. § 19. Caberá â Delegacia a realização de vistorias para 
comprovação da operação referida no "caput" deste artigo .• 
· . § 29. Não sendo ·posslvel a. realização da vistot'ia referida 
no parágrafo anterior, deverá ser exigida a Nota Fiscal do, fornecedor. 
Caso p:e-rsista a dúvida, coletar amostras de solo para análise. 

Art. 94,Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu 
blic.ação ;· revogadas as Portarias n9s 625/81-P, de 30 .10 ~ 1981; 195-IBDF 7 
DR, de 09.06.1983; 502/83-DR, de 21.12.83; 181/84-DR, de 18.04.84; 238/ 
84-P, de 31.05.84; 291/84-DR, de 27.06.84 e n9 503/86-P, de 12.11.86 e 
demais· disposições em c~ntrário. · 

ANTONIO·JOS2,COSTA DE FREITAS GUIMARÃES 

PORTARIA NORMATIVA ij9 302/P, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1988 

O PRESIDENTE 00 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO 
. FLORESTAL - IBDF , no uso _das atribuições que lhe confere· o Art. 2 5, 
inciso IX, do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ministerial n9 
229"; de 25 de abril de 1975, e, tendo. em vista as disposições da Lei n9 
4.771, de 15 de setenibro de 1965, · (CÕdigo Florestal), Lei. n9 5.197, de 
03 de janeiro de 1967 (Lei de Proteção à fauna) e o Oecreto-lei·n9 289, 
de 28 de fevereiro de 1967 •. · 

CX>NSIDERANDO a necessidad~ de estabelecer valores de con 
tribuioôescompatíveis,oom o nível de·consumo de maté~ia-prima flores= 
tal, fixando-se valores mais reduzidos para as categorias de menor ex 
pressão econÔlllica: - 

. . CONSIDERANDO o propõsito d(t manter-se nos niveis atuais· 
o valor das receitas recolhidas ao IBDF, sem causar ônus adicional aos 
~ntribuintes para licenciamento de suas atividades: 

CX>NSIOERANDO a redução de custos que proporcionará aos 
. oontribuintes do IBDF a substituição de vários itens de sua receita 
por um ·valor í:nico de contribuição de regis·tro e sua renovação anual; 

. CONSIDERANDO a racionalização de procedimentos e redução 
de custos operacionais ém consegiiência da unificação e automação do ca 
dastro de registro daqueles· que exercem atividades ligadas.à fauna e 
flora', RESOLVÉ: 

CAPÍTULO I 
DO REGISTRO E SUA RENOVAÇÃO 

Art. 19 são obrigadas ao registro no IBDF-as pessoas ff 
sicas ou jurídicas que utilizem, explorem, comercializem, industriali 
zem, sob.qualquer forma, ~spécimes da flora e d!l fauna silvestre, seus 
_produtos e sub-produtos, conforme dispõe o Decreto-lei n'1 289, de 28 
de 'fevereiro de 1967 •. 

Parágrafo único. Ficam dispensados de registro as pessoas 
flsicas que desenvolvam·atividades artesanais na fabricação e reforma 
de.móveis, artefatos de madeira, artigos de colchoaria, estofados, ces 
tos ou outros objetos de palha, c"ipõ, bambu e similares, que não empre: 
.gam mão-de-obra auxiliar 'e desta forma ·sejam considerados · autônomos, 
tais oomo: carpinteiros, marceneiros, artesãos e produtores de plantas 
ornamentais, aromáticas e os consumidores de -lenha para uso doméstico. 

Art. 29 Para registro no IBDF, as pessoas físicas ou ju 
rídicas deverão apresentar os formulários do Sistema Nacional de Infor= 
mações do.Setor Florestal, devidamente preenchrdos, e demais documen 
tos que se fizerem necessários, obsexvadas as exigências para cada cate 
~r~. - 

Parágrafo 1nico, A data base para renovação·do 
é odiá 31 de janeiro de·cadà ano. 

registro 

Art. 39 O número de registro no IBDF será distinto por 
matriz e filial, podendo vincular-se a tantas categori·as quantas se fi 
zerem necessárias. - 

Parágrafo único. As categorias de Administradora, Especia 
lizada e Consultoria Florestal, receberão número único de registro, con 
cedido á matriz e terá validade para atuação em qualquer parte do Ter 
ritõrio Nacional. - 

Art. 49 As pessoas físicas ou jurídicas sujeitas 
gistro obrigatório no IBDF, para efeito de classificação, serão 
dradas nas seguintes categorias: 

01. Flora 
01.00~orestador/Consultor 

01.01 - Administradora - Classes· 
01.02 - Especializada - Classe 5 
01.03 - cooperativas Florestais - Classe 5 
01.04 - Associações Florestais~ .Classe 5 
01.05 - Consultoria Florestal- classe 5 

ao r~ 
enqu~ 

02.00.Extrator/Fornecedor de . . . 
02. 01 - Toros/Toretes/Estacas e· ··similares 

Classe. 8 . · 
- Lenha·- Classe 8 

Palmito. e Similares ;.. Classe ·s 
óleos Essenciais - Classe 4 
Plantas· ornamentais/Med~cinais/Aromãticas / 
Raízes/Bulbos - Classe 3 · 
Vime/Bambu/ Cipó e .S,imi_la.res - Classe 2 
Xaxim - Classe 5 .' '··. · .,., .. · 
Fibras - Classe 3 ., 

- Resina/Goma/Cera- •. Classê 5 

02.02 
02 •. 03 
02.04 
02.05 

02.06 
02.07 
02.08 
02.09 

03.00 Fábricà de 
03.01 - Moveis -- Classe. S . 
03.02 - Artefatos de MadeLra/Cipó/Vime/Bambu e Simi 

lares - Classe 3 
·03. 03 - Artefatos de Xaxim - C·lasse 5 
03.04 - cavacos/Paiha/Briquetes/Peletes de Madeira 

e Similares •. Classe 8.- 
03. 05 - Briquetes/Peletes·de Carvão Vegetal e Sinii- 

lares - Classe 8 
Produtor de 
04.01 - Carvão Vegetal - Classe 8 
04.02 - Dormentes/Postes/Estacas/Mourões e Simila 

· res ~ Classe 8 - 
04.03 - Exva-Mate cancheada não padronizada - Clas 

~4 - 
04. 04 .•. ''.Plàntas Ornamentais/Medicinais/Aromáticas 

etc. - Classe 4 ·:;.: 
04.05 - Mudas Florestais - Classe. 4 

. 0.4.06 - ·sementes Florestai·s - Classe 3 
os .co comerciante de . . . . .. 

9s.01;.. Materla-prima/Produtos e .Subprodutos de ori 
. gem da Flora - Classe 5 · - 

06.00 Consumidor.de . 
-06.01 - carvao Veget.al/Moinha/Briquetes/Peletes· de 

. . carvão Vegetal· e ·SimHàres .:.. classe 8 . 
06·. 02 - Lenha/Briquetes/Cavaco/Serragem de Madeira 

· e Similares - Clásse··a · 
07.00 Indústria d~· 

07. 01 - Pasta Mecãnica - Classe- ,a 
07002 - Celulose-- Classe 8 
07.03 - Papel/Papelão - Classe 8 
07.04 - Beneficiamento de Õleos Essenciais/Resinas/ 

Tanantes - Classe 6 
07~05 -·conservas/Beneficiamento de Palmito e Sim! 

iares .- Classe 6 
07.06 - Beneficiamento de.Erva-Mate - Classe 6 

·01.01 - Beneficiamento de Plantas Ornamentais/Medi- 
cinais e Aromáticas - Classe 4 

07.08 - Beneficiamento de Madeira - Classe 5 
07.09 - Fósforos/Palitos e Similares - Classe 8 
07.10 - Prensados (Aglomerados, Chapas de Fibra} e 

Similares - Classe 8 
07.11 - Produtos Destilados de Madeira - Classe 8 
07.12- - Madeira Serrada - Classe 8 
07. 13 - Madeira Laminada, Desfolhada e/ou . "Fagueada 

· - -Classe 8 · 
07.14 - Madeira Compensada/contraplacada - Classe 7 

08.00 Tratamento de Madeira 
08.01 - Usina de·Tratamento de Madeira - Classe 5 
08.02 - Produtor de Preservantes para Madeira- Clas 

~5 - 
50. Fauna 
50.oõcS:fadouro de 

50.01 - Especimes da Fauna Silvestre para fins Ciell 
tíflcos - Classe 1 

50.02 - Espécimes da Fauna Silvestre para fins C~. 
merciais - Categoria A - Classe 7 

50.03 - Espécimes da Fauna Silvestre para fins Co 
merciais - categoria B - Classe 5 - 

51.00 Entidade/Sociedade 
51.01 - Federaçao Ornitofílica - Classe 6 
51.02 - Clubes Amadorísticos de Caça e Tiro áo Vôo 

Classe 7 
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52·.:~o;.éomerciante de 
~2 .. 01. - Especimes. da Fauna Silvestre/Produtos e Su~ 
~ . p:rodutos - Classe 7 

53.00 Indústria/Beneficiamento de 
. ., . c5.3 ! 01 - Couros/Peles/Produtos e Subprodutos da Fau 

·na Silvestre - Classe 7 
54.00 Zoológicos 

··. :,·.- .. .- 54 ,Ol '; - Categoria. A .:. Classe 5 
'~4~02 - Categoria B -·c1asse 6 
54.03 - Categoria c - Classe 7 

55 _"rj_ó :êrf'ado'uro/Reserva Cinegética 
. ··--: :·. · .55. 01 - Categoria A - Classe 7 

· '55 .· 02· - Categoria B - · Classe 7 
Art. 5~ -Quaisquer alterações ocorridas nos dados de re 

gistro da empze sa- :·deverão ser comunicados ao IBDF até 3Ô (trinta) dias 
após a sua efetivação·, mediante a apresentação dos Fo;rmúlários do Siste 
ma Nacional de Informações do Setor Florestal, devidamente preenchidos~ 

Art. 69 As pessoas físicas ou jurídicas a que se refere 
o art. 49, para continuat'.em a deter os.direitos concedidos pelo seu re 
gistro, deverão anualmente recolher aos cofres do IBDF contribuição es 
pecífica,. de acordo com: a .. classe a 'que pertencem. · - 

. . ... e.)..... , 

CAPITULO. ;II:~- 
··oo' ·h;n•frFtcillio' 'oÉ REGÍSTRÓ . 

. Art;, », ;]~ puando.'d~ ~(êÜva,c;ã~·;cib i:egistro, a pessoa físi 
ca ou jurídH:a··recebé'ra: ·o·'cé'rtifica·40 .de Re.gi.stro q'ue será substituído-; 
se necessário, por ocasião da r.enovação. ~n\Íal ou a~teração do cadastro. 

:Ar.t,~a,89, .Q .Certificado de Reg·istro·, .documento hábil de 
comprovação do licenciamento. :de ·atividades :perante .o IBDF, deverá ser 
apresentado. à fiscalizac,ão .. do·cX-BDF .. ou c.Õrgãos credenciados sempre que 
for solicitado. f. ,,.:,~:.1:; .. ;,.·:· .. ,····:::·.·' .. ·: 

·tAP:r.ífdro''fr.f :-.: _, , ,.." ·. :,.,_. s 

DAS CUSTAS 
Art. :w .-. 'ó' vaior·· da éórifribill~ão a que se. refere o art. 

69 será fixado em OTN - Obrigação do. Tesouro .Nacional. .e ,recolhido, a 
partir de 1989, de acordo com.a• classificãção estabelecida no art. 49 e 
a.seguinte· tabel'a.~·.~,,i·.,\1.::r>,:.·r.->: , :- .. -:' ,, .. 

:. l CLASSE.:. ··J :~•S.\,VOLUt,JE ·ANUAL' :DE.-MAT:11:RIA 
P.R:lMA:',CONSUMlOA EM M3 :, 

VALOR DA 
CONTRIBUIÇÃO 

, .. 

1 Isento 
2 . 3 
3 5 
4 8 
5 10 
6 ... -. ..... , .. ~ (;~JJ\ )· .. ;· ·.-·:-·:·:.~·;· · ~~- .. : :~ ·.':.:. ü 25; 
7 • 35 

• 8. o. ,,.~,;:: ~-,.!:n:-''- ,;-.:.;.. _.;até; .,, .. ,.,tooo. ,s; OTN + .o; o·oos OTN/M• 
8.1 de 1001 ·até .; . .snoo 10 OTN + 0,0008 OTN/M3 

8.2 i>de~c:r,.!5.00-1 ~;::atéc:::: .e:':.10000- ::-::ts;OTN + 0,0008 OTN/M3 

8.3 '· '::·,,de.:, 1-00.0.1· .. :,,, ... :até, : .• .... ,.25000, >." 25.'• OTN + 0,0008 OTN/M3 

8.4 de 25001. até , .. ~0,0,00 ... ~.~~>0~N+,0,00080TN/M3 

. ~-· 5.. .. . .. - .. -~~ AO.QOJ,~," ~té, ... }9.QO,PO·· -::,: -~ó- OTN '+'.O, 0008 OTN/M3 
8'; 6". · .. '· · ., .••. 'ae' .füootij:.: ' ··até '. '.' 150QOO<f · ' · --" o 0008 OTN/M• 
8.7 <' :·r::,,,,.:Ac:Úná:de i.500001 1:500 OTN 

,·-'· . ·-":'1 ;. -~,.\·~ ,,~ ,: •', 

'; · ·:. ~--·~.~·.::· f'W'J{iit~~:;i:i;;·· ~ai~r :d~·)t1~r~Jf~U~ fixada no "caput" 
deste .. :a.r:i:íg~;·:Í,~ÇJ\lÍµ.:.i~9.0PJri_bµiyc3ep~ ~nt:_~~~om~nt!%(Cobradas a título 
de Registro~ Re·novaçao· 9-q?J.~gistrq, A10te;:AÇao de Cadastro, Certificado 
de Registro, Inspeção Industrial, Guia Flor.esta! e. Ficha Modelo B. 

:;;) -~·.;:·'..:·:,.:.,A::· ~::: • -,:-~; 
§ 29 No:.caso')de reg-is.tro novo;' a· co·nt.ribuição será co 

brada proporcionalmente ao número de·:,trime·stres .. êivis restài:ites até õ 
final do exercício corrente .• : · · --. ·· · · 

\· ••. ~.. .;.-,.~ ~ •••• ••· •. J ••.• r Ó, •• r) '···.··.-. ... r .. ····,·· .• rÓr 
.,, '' . Art~··10 ~Ã,. con~i;),büiçâo)::levio.a'..'.pelas. é:átegorias, incluí 

das na classe 8, é calculadâ_sób're o total dá .matéria,,.prima e/ou fonte 
de- energia de; odgêin fÍórestal. uÚlizados·· anua lrnent.e, cujo consumo será 
acobertadq através do s í.scema de' licenciamento vin_culado ao registro 
do estabelecimento. · 

Parágrafo único. A.matéria~prima e/ou fonte de energia 
fornecida por filiais subsidiárias e/ou terceiros, registrados no IBDF, 
deverão ser .por.'estes .informados no ·.formulário "registro de. pessoa fí . 
sica e juridica:~dqt,Sistema .Nacional de Informação ·ao·,setor Florestq"l". - 

. . Art, 11 . O ·~ed:HhiClllento da ··contribuição poderá ser · fei 
to eÍn parcela Úni:câ/'%:çm·'.véridtne)'.l~O em 3i de:jânid.ró,:de cada ano, OU 
até .4 (quatro) ,parc~ia,~·:.újnái·s ê''tr~~strài$,··:cõm-véhéimentos no último 
dià ·d,? primeiro mês"'devéiida trfrnêstre .civir.··· . . . \' 

contribuição 
§· .19; (;Q·,parceláment<:> .·será·,concedido · para os valores 
iguais ou superiore~. 'f· ~-~_,,OTt:I'~·. ·:. :.· _. _,·•: (.:·, .,< 
.. § .-29"':,0.walo.r •de. -cáda párcefà-_não· podêi:'á ser inferior 

Art. 12 As contribuições serãb recolhidas através de do 
cumentos de arrecadação, em qualquer agênc;a dos. Banc:,os au,torizados. - 

.. , Art. ··l3 .. As -pessoas físicas e/ou jurídicas que exerçam 
atividades.com ·fins científicos e/ou educativos, assim reconhecidos pe 
lo IBDF, ficam.isentós do pagamento da contribuição prevista nesta l?or 
taria. · . · 

CAl?!TULO IV 
DO.CANCELAMENTO DO REGISTRO 

. ~~--, 1;4 .. {2::,;egi:.;tx::o ,cleve'iã S:er\êanc'~i~aó '~u~~do do encer 
ramento das .atíviáâdes,. ,mediante req..uerimento dirigido ao IBDF contendo 
em :inex<:i o Certifi'é'âa'o ~àe.'Registró e os doc.úníentos à.e recolhimento das 
parcelas não quitadas. 

•.... "-4·' • _., •.• , •. -· • ~~ •·•. . ···., ·~ .. . ". ·-~: · .. ~...,. ,/,/ ,.,.,,..... . . .- 

l?arágrafo único. A omissão do pedido de cancelamento do 
registro, na forma deste artigo, implicará em infração, sujeitando-se 
o infrator ao pagamento da contribuição de registro, acrescido dos 
encargos de mora e da multa administrativa correspondente. 

CAP!TULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 15 O descumprimento das normas estabelecidas nesta 

l?ortaria sujeitará o infrator às penalidades previstas na legislação 
pertinente. · 

Art. 16 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu 
blicação, revogados os artigos 19 ao 59 da Portaria n9 122/P, de 19.037 
85, l?ortaria Normativa n9 300-P, de 22.08.83, art. 29 da Portaria n9 
409-P, de 27.10.82, letra "c" do art. 19 da l?ortaria n9 178-P, de 7.05. 
82, Portaria Normativa n9445-P, .de 14.11.83, art. 39 e 49 da Portaria 
n9 131-P, de 05.05.88, artigos 17 e 18 da Portaria n9 132-P, de 05.05. 
88 e demais disposiçpes em contrári0. 

ANTONIO JOS:11: COSTA DE FREITAS GUIMARÃE~ 
(Of. n9 695/88) 
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