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Art. 6º A cessão tornar-se-á nula, independentemente de ato
especial, sem direito a cessionária a qualquer indenização, inclusive
por benfeitorias realizadas, se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a
ser dada destinação diversa da prevista no art. 2º desta Portaria, ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 7º Revoga-se a Portaria nº 319, de 25 de setembro de
2009, bem como as demais disposições em contrário.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica fixado o prazo de dois anos, a contar da data de
assinatura do contrato de cessão de uso gratuito, para que a Fundação
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS cumpra os objetivos nele previstos.
Art. 4º Responderá a cessionária, judicial e extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham a ser efetuadas por
terceiros, concernentes ao imóvel de que trata esta Portaria, inclusive
por benfeitorias nele existentes.
Art. 5º Os direitos e obrigações mencionados nesta Portaria
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do contrato de cessão e da legislação pertinente.

ROGÉRIO VEIGA ARANHA

Ministério do Trabalho e Emprego

.

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
DESPACHO DO COORDENADOR
Em 19 de novembro de 2012

PROCESSO
46215.045849/2006-91
46317.000522200481

A.I.
013965379
505.371.871

EMPRESA
Viação Rubanil Ltda
W.L. Becker Construção Civil Ltda

UF
RJ
PR

2 Onde se lê "recurso de ofício", leia-se: "recurso voluntário".
Nº
01
02

PROCESSO
46225.001092/2012-53
47533.001353/2008-38

A.I.
016366697
100.117.015

EMPRESA
RJ Albuquerque Dutra e Cia Ltda
SET Soc Civil Educacional Tuiti

UF
RR
PR

A.I.
019999305

EMPRESA
Petróleo Brasileiro S/A

UF
RJ

A.I.
019999305

EMPRESA
Petróleo Brasileiro S/A

UF
RJ

3. Onde se lê:
Nº
01

PROCESSO
46215.482842/
Leia-se:

Nº
01

PROCESSO
46215.483842/2009-17

4. Declarar nula a decisão de fl. 84, conhecendo e negando provimento ao Recurso voluntário, mantendo a procedência.
Nº
01

PROCESSO
46225.001091/2012-17

A.I.
016366701

EMPRESA
RJ Albuquerque Dutra e Cia Ltda

UF
RR

EVANDRO ALONSO MARTINS
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA
CATARINA
PORTARIAS DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO SUBSTITUTO NO ESTADO DE SANTA CATARINA,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 1º, parágrafo
1º, da Portaria Ministerial nº 1.095, de 19/05/2010, publicada no
DOU, de 20/05/2010, resolve:
N o- 286 - Conceder autorização a empresa FUNDER HIPPER FREIOS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 04.152.447/0002-37 para reduzir o
intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30 (trinta) minutos no
estabelecimento situado na Rodovia BR 101, km 363, Morro Grande, na
cidade de Sangão (SC), nos exatos termos prescrito parágrafo 3º, do artigo
71, da CLT, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta,
renovável por igual período, devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03 (três) meses antes do término desta autorização, observados os
requisitos do artigo 1º da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico resultante do programa de acompanhamento de
saúde dos trabalhadores submetidos à redução do intervalo destinado ao
repouso e à alimentação. Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 01 e 04 deste administrativo. Esta autorização
estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das exigências
constantes da prefalada Portaria, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho. (Processo nº 46220.004949/2012-37).
N o- 287 - Conceder autorização a empresa HF SISTEMAS DE FREIOS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 09.075.317/0001-61 para reduzir o
intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30 (trinta) minutos no
estabelecimento situado na Rodovia BR 101, km 360, Morro Grande, na
cidade de Sangão (SC), nos exatos termos prescrito parágrafo 3º, do artigo
71, da CLT, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta,
renovável por igual período, devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03 (três) meses antes do término desta autorização, observados os
requisitos do artigo 1º da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico resultante do programa de acompanhamento de
saúde dos trabalhadores submetidos à redução do intervalo destinado ao
repouso e à alimentação. Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 01 e 05 deste administrativo. Esta autorização
estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das exigências
constantes da prefalada Portaria, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho. (Processo nº 46220.005470/2012-18).

N o- 288 - Conceder autorização a empresa LULI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
78.644.424/0005-00 para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à
alimentação para 30 (trinta) minutos, ficando autorizado nos seguintes
turnos: a) 1º Turno (das 05 às 09:00 horas, das 09:30 às 13:30 horas); b) 2º
Turno (das 13:30 às 18 horas, das 18:30 às 22 horas); e, c) 3º Turno (das
22 às 01 horas, das 01:30 às 05 horas) no estabelecimento situado na Rua
Alberto Beyer, 177, Alto Benedito Novo, na cidade de Benedito Novo
(SC), nos exatos termos prescrito parágrafo 3º, do artigo 71, da CLT, pelo
prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta, renovável por igual
período, devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03 (três) meses
antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º
da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico
resultante do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores
submetidos à redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação.
Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 01,
18 e 19 deste administrativo. Esta autorização estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da prefalada Portaria, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho.
(Processo nº 46220.005492/2012-88).
N o- 289 - Conceder autorização a empresa LULI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
78.644.424/0001-86 para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à
alimentação para 30 (trinta) minutos, ficando autorizado nos seguintes
turnos: a) 1º Turno (das 05 às 09:00 horas, das 09:30 às 13:30 horas); b) 2º
Turno (das 13:30 às 18 horas, das 18:30 às 22 horas); e, c) 3º Turno (das
22 às 01 horas, das 01:30 às 05 horas) no estabelecimento situado na Rua
Engenheiro Udo Deeke, 600, bairro Salto do Norte, na cidade de Blumenau (SC), nos exatos termos prescrito parágrafo 3º, do artigo 71, da
CLT, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta, renovável
por igual período, devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03
(três) meses antes do término desta autorização, observados os requisitos
do artigo 1º da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico resultante do programa de acompanhamento de saúde dos
trabalhadores submetidos à redução do intervalo destinado ao repouso e à
alimentação. Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante
às folhas 01 e 15 deste administrativo. Esta autorização estará sujeita a
cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da
prefalada Portaria, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho.
(Processo nº 46220.005494/2012-77).

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012012112000118

N o- 290 - Conceder autorização a empresa LULI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - Unidade Rodeio, inscrita no
CNPJ sob o nº 78.644.424/0003-48 para reduzir o intervalo destinado ao
repouso e à alimentação para 30 (trinta) minutos, ficando autorizado nos
seguintes turnos: a) 1º Turno (das 05 às 09:00 horas, das 09:30 às 13:30
horas); b) 2º Turno (das 13:30 às 18 horas, das 18:30 às 22 horas); e, c) 3º
Turno (das 22 às 01 horas, das 01:30 às 05 horas) no estabelecimento
situado na Rua Presidente Kennedy, 141, bairro Glória, na cidade de Rodeio (SC), nos exatos termos prescrito parágrafo 3º, do artigo 71, da CLT,
pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta, renovável por
igual período, devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03 (três)
meses antes do término desta autorização, observados os requisitos do
artigo 1º da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório
médico resultante do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos à redução do intervalo destinado ao repouso e à
alimentação. Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante
às folhas 01, 18 e 19 deste administrativo. Esta autorização estará sujeita
a cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da
prefalada Portaria, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho.
(Processo nº 46220.005493/2012-22).
ADELMO GOMES DOS PASSOS MIRANDA

O Coordenador-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, no uso de sua competência, prevista no art. 9º, inciso
I, anexo VI, da Portaria/GM nº 483, de 15 de setembro de 2004 e de acordo com o disposto nos artigos 635 e 637 da CLT, e considerando o
que dispõe o § 5º do art. 23 da lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, decidiu retificar as publicações de 16/11/2012, Seção 1, pp. 89 e 90, dos
seguintes processos de Autos de Infrações e Notificações de Débito:
1. Onde se lê "recurso voluntário", leia-se: "recurso de ofício".
Nº
01
02
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PORTARIAS DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO SUBSTITUTO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 1º, parágrafo 1º, da
Portaria Ministerial nº 1.095, de 19/05/2010, publicada no DOU, de
20/05/2010, resolve:
N o- 291 - Conceder autorização a empresa ETAX INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E RÓTULOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
06.139.090/0001-82 para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à
alimentação para 30 (trinta) minutos, ficando autorizado nos seguintes
horários de turnos operacionais: a) de segunda-feira à sexta-feira, das
05:00 às 10:30 horas, e, das 11:00 às 14:18 horas; b) das 10:00 às 13:00
horas, e, das 13:30 às 19:18 horas; c) das 13:30 às 18:30 horas, e, das
19:00 às 22:42 horas. Ficando autorizando ainda, a redução do intervalo
destinado ao repouso e à alimentação para 35 (trinta e cinco) minutos no
horário de turno operacional, de domingo às sexta-feira, das 22:00 às
00:00, e, das 00:35 às 05:00 horas no estabelecimento situado na Rua
Bernardo Hanemann, 565, centenário, na cidade de São Bento do Sul
(SC), nos exatos termos prescrito parágrafo 3º, do artigo 71, da CLT, pelo
prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta, renovável por igual
período, devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03 (três) meses
antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º
da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico
resultante do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores
submetidos à redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação.
Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 01 e
14 deste administrativo. Esta autorização estará sujeita a cancelamento
em caso de descumprimento das exigências constantes da prefalada Portaria, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho. (Processo nº
46304.001857/2012-75).
N o- 292 - Conceder autorização a empresa HOMEPLAST INDÚSTRIA
DE PLASTICO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.218.968/0001-38
para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30
(trinta) minutos no estabelecimento situado á Rua Dorothóvio do Nascimento, nº 3.980, Bairro Zona Industrial Norte, em Joinville/SC, nos
exatos termos prescrito parágrafo 3º, do artigo 71, da CLT, pelo prazo de
02 (dois) anos, a contar da publicação desta, renovável por igual período,
devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03 (três) meses antes do
término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico resultante do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos à redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação.
Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 04
deste administrativo. Esta autorização estará sujeita a cancelamento em
caso de descumprimento das exigências constantes da prefalada Portaria,
constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho. (Processo nº
46304.001604/2012-00).
N o- 293 - Conceder autorização a empresa SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 89.729.867/0005-10 para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 45 (quarenta e
cinco) minutos, restando autorizado nos seguintes turnos: a) 1º Turno (domingo à sexta-feira, das 22:17 às 05:05 horas); b) 2º Turno ( segunda-feira
à sexta-feira, das 05:00 às 13:45 horas); e, c) 3º Turno (segunda-feira à
sexta-feira (das 13:40 às 22:22 horas) no estabelecimento situado na Rodovia Dona Francisca, 8300, distrito Industrial, na cidade de Joinville
(SC), nos exatos termos prescrito parágrafo 3º, do artigo 71, da CLT, pelo
prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta, renovável por igual
período, devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03 (três) meses
antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º
da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico
resultante do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores
submetidos à redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação.
Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 01,
06 e 07 deste administrativo. Esta autorização estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da prefalada Portaria, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho.
(Processo nº 46304.001819/2011-31).
N o- 294 - Conceder autorização a empresa PKS MANUFATURADOS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.521.150/0001-64 para reduzir o
intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30 (trinta) minutos,
no estabelecimento situado á Rua Bruno Germano Ponick, 140, Bairro
Bom retiro, na cidade de Joinville (SC), nos exatos termos prescrito pa-

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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rágrafo 3º, do artigo 71, da CLT, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da
publicação desta, renovável por igual período, devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03 (três) meses antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico resultante do programa
de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos à redução do
intervalo destinado ao repouso e à alimentação. Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 04 deste administrativo.
Esta autorização estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da prefalada Portaria, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho. (Processo nº
46304.001413/2012-30).
N o- 295 - Conceder autorização a empresa DURIN INDÚSTRIA DE
PLÁSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.128.161/0001-04 para
reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30 (trinta)
minutos, no estabelecimento situado na Rodovia SC 301, km 37, nº 6500,
bairro Itinga, na cidade de Araquari (SC), nos exatos termos prescrito
parágrafo 3º, do artigo 71, da CLT, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar
da publicação desta, renovável por igual período, devendo o pleito de
renovação, ser protocolado 03 (três) meses antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico resultante do programa
de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos à redução do
intervalo destinado ao repouso e à alimentação. Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 01 e 15 deste administrativo. Esta autorização estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da prefalada Portaria, constatada
a hipótese por regular inspeção do trabalho. (Processo nº
46304.001858/2012-10).
o-

N 296- Conceder autorização a empresa TENERAC FABRICAÇÃO DE
PEÇAS METÁLICAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
02.445.893/0001-04 para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à
alimentação para 30 (trinta) minutos no estabelecimento situado á Rua
Jacy Macedo Lobo, nº 70, Bairro Aventureiro, na cidade de Joinville (SC),
nos exatos termos prescrito parágrafo 3º, do artigo 71, da CLT, pelo prazo
de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta, renovável por igual período, devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03 (três) meses
antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º
da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico
resultante do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores
submetidos à redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação.
Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 09
deste administrativo. Esta autorização estará sujeita a cancelamento em
caso de descumprimento das exigências constantes da prefalada Portaria,
constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho. (Processo nº
46220.003822/2012-49).
N o- 297 - Conceder autorização a empresa CARIBOR TECNOLOGIA
DA BORRACHA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 83.538.215/0001-98
para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30
(trinta) minutos, ficando autorizado nos seguintes turnos: a) 1º Turno (das
05:00 às 13:30 horas); b) 2º Turno (das 13:30 às 22:00 horas); e, c) 3º
Turno (das 22:00 às 05:00 horas) no estabelecimento situado na Avenida
Santos Dumont, nº 2038, bairro Bom Retiro, na cidade de Joinville (SC),
nos exatos termos prescrito parágrafo 3º, do artigo 71, da CLT, pelo prazo
de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta, renovável por igual período, devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03 (três) meses
antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º
da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico
resultante do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores
submetidos à redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação.
Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 01 e
06 deste administrativo. Esta autorização estará sujeita a cancelamento
em caso de descumprimento das exigências constantes da prefalada Portaria, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho. (Processo nº
46304.002003/2011-25).
N o- 298 - Conceder autorização a empresa PLASBOHN INDÚSTRIA DE
PLÁSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 82.183.716/0001-36 para
reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30 (trinta)
minutos, ficando autorizado nos seguintes turnos: a) 1º Turno (de segunda-feira à sexta-feira, das 22:00 às 05:00 horas, e, aos domingos das 22:30
às 05:00 horas); b) 2º Turno (de segunda-feira à sexta-feira, das 05:00 às
13:30 horas, e, aos sábados das 05:00 às 09:00 horas); e, c) 3º Turno (de
segunda-feira à sexta-feira, das 13:30 às 22:00 horas, e aos sábados das
09:00 às 13:00 horas) no estabelecimento situado na Rodovia BR 101, km
47, nº 3248, na cidade de Joinville (SC), nos exatos termos prescrito parágrafo 3º, do artigo 71, da CLT, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da
publicação desta, renovável por igual período, devendo o pleito de renovação, ser protocolado 03 (três) meses antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico resultante do programa
de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos à redução do
intervalo destinado ao repouso e à alimentação. Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 01, 02 e 05 deste administrativo. Esta autorização estará sujeita a cancelamento em caso de
descumprimento das exigências constantes da prefalada Portaria, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho. (Processo nº
46304.001399/2011-93).

Ministério do Turismo

.

SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
PORTARIA N o- 66, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012
O DIRETOR DE GESTÃO INTERNA DO MINISTÉRIO DO TURISMO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria SE/MTur nº 55, de 04 de novembro de 2011, observando o disposto no art. 52, inc. 2º, parágrafo II, da Lei Nº 12.465, de 12 de agosto
de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2012, e considerando a necessidade de ajustar o detalhamento da despesa de dotação
orçamentária consignada à Administração Direta por meio de emenda parlamentar, a fim de disponibilizar recursos para transferência a Estados
e Municípios, resolve:
Art. 1º Promover, na forma do Anexo a esta portaria, alteração da Modalidade de Aplicação da dotação orçamentária da Unidade
Orçamentária 54101 - Ministério do Turismo - MTur, aprovada nos termos da Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012, Lei Orçamentária Anual,
LOA/2012, em seus créditos adicionais.
Art. 2º As alterações foram efetuadas para atender à necessidade de execução das emendas consignadas na Lei Orçamentária Anual,
LOA/2012.
RUBENS PORTUGAL BACELLAR
ANEXO
Especificação
23.695.2076.10V00017
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística no Estado
de Tocantins.
23.695.2076.10V00017
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
23.128.2076.4590.0033
Qualificação e certificação de profissionais, para o desenvolvimento do Turismo
23.695.2076.10V00282
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Implantação do Parque Natural de Magé.
23.695.2076.4620.0017
Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo
Interno.
23.695.2076.4620.0029
Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo
Interno.
23.695.2076.10v0.0026
Apoio a projetos de Infraestrutura Turística.
23.695.2076.10v0.0026
Apoio a projetos de Infraestrutura Turística.
23.695.2076.4620.0029
Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo
Interno.
23.695.2076.4620.0026
Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo
Interno.
23.695.2076.4620.0025
Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo
Interno.
23.695.2076.4620.0029
Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo
Interno.

.

ESF

FTE

Emenda nº/
Prog.

Redução

Acréscimo

F

0100

12010010

Mod.
4.4.99

F

0100

12010010

4.4.99

877.500

4.4.40

877.500

F

0100

25010015

3.3.50

487.500

3.3.50

100.000

F

0100

27900014

4.4.40

2.000.000

4.4.30

2.000.000

F

0100

26890012

3.3.40

600.000

3.3.30

600.000

F

0100

28790014

3.3.40

500.000

3.3.30

500.000

F

0100

24530006

4.4.30

32.500

4.4.90

32.500

F

0100

24530006

4.4.30

1.267.500

4.4.40

1.267.500

F

0100

28790014

3.3.40

300.000

3.3.30

300.000

F

0100

27250012

3.3.40

1.000.000

3.3.30

1.000.000

F

0100

27120013

3.3.99

340.960

3.3.40

340.960

F

0100

27470008

3.3.30

800.000

3.3.40

800.000

Ministério dos Transportes

Valor
585.000

Mod.
4.4.40

Valor
585.000

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
PORTARIA N o- 399, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
RESOLUÇÃO N o- 3.936, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
Torna sem efeito publicação de Resolução
nº 3.923, de 5 de novembro de 2012.
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Art. 10, da
Resolução nº 3.000, de 28 de janeiro de 2009, RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a publicação da Resolução nº
3.923, de 5 de novembro de 2012, no DOU nº 222, de 19 de novembro de 2012, Seção 1, Página 59.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
IVO BORGES DE LIMA
Diretor-Geral
Em exercício

o-

N 299 - Conceder autorização a empresa TECNOPERFIL PLÁSTICOS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 00.341.857/0001-75 para reduzir o
intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30 (trinta) minutos,
no estabelecimento situado na Rua Clodoaldo Gomes, nº 375, Zona Industrial Norte, na cidade de Joinville (SC), nos exatos termos prescrito
parágrafo 3º, do artigo 71, da CLT, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar
da publicação desta, renovável por igual período, devendo o pleito de
renovação, ser protocolado 03 (três) meses antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º da referida Portaria Ministerial 1.095/2010, anexando relatório médico resultante do programa
de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos à redução do
intervalo destinado ao repouso e à alimentação. Deverá a Empresa Requerente, observar o horário constante às folhas 01 e 21 deste administrativo. Esta autorização estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da prefalada Portaria, constatada
a hipótese por regular inspeção do trabalho. (Processo nº
46304.001565/2011-51).
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A SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições, tendo em vista a delegação de
competência prevista no inciso I, art. 1º, da Deliberação nº 159, de 12 de maio
de 2010, e fundamentada no Processo nº 50500.090202/2012-14, resolve:
Art. 1º Deferir o requerimento da empresa Real Expresso Ltda
para redução de freqüência mínima da prestação do serviço regular de
transporte rodoviário interestadual de passageiros Brasília (DF) - Riachão
das Neves (BA), prefixo 12-1117-00, para 1 (um) horário semanal, por
sentido, nos meses de janeiro, julho e dezembro mais 1 (um) horário quinzenal por sentido nos meses de fevereiro a junho e agosto a novembro.
Art. 2º Determinar à autorizatária sob regime especial de
operação que comunique aos usuários do serviço acerca da redução
da frequência mínima, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
de sua efetiva implantação, conforme o art. 8º da Resolução nº 597,
de 2004.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SONIA RODRIGUES HADDAD
o-

DELIBERAÇÃO N o- 257, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Art. 10, da
Resolução nº 3.000, de 28 de janeiro de 2009, delibera:
Art. 1º Tornar sem efeito a publicação da Deliberação nº 248,
de 5 de novembro de 2012, no DOU nº 222, de 19 de novembro de
2012, Seção 1, Página 59.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.

ADELMO GOMES DOS PASSOS MIRANDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012012112000119

IVO BORGES DE LIMA
Diretor-Geral
Em exercício

PORTARIA N 400, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012
A SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições, tendo
em vista a delegação de competência prevista no inciso I, art. 1º, da
Deliberação nº 159, de 12 de maio de 2010, e fundamentada no
Processo nº 50500.099034/2011-41, resolve:
Art. 1º Indeferir o requerimento da empresa Viação Itapemirim S/A. para redução de frequência mínima da prestação do serviço regular de transporte rodoviário interestadual de passageiros
Guacuí (ES) - Rio de Janeiro (RJ), prefixo nº 17-0935-00.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SONIA RODRIGUES HADDAD

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

