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PORTARIA N o- 3, DE 5 DE JANEIRO DE 2012
Cria o Conselho Consultivo da Estação
Ecológica de Guaraqueçaba/PR.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21,
inciso VII, do Anexo I, do Decreto N o- 7.515, de 08 de julho de 2011,
Considerando o disposto no art. 29 da Lei n° 9.985, de 18 de julho de
2000, bem como, os art. 17 a 20 do Decreto N o- 4.340, de 22 de
agosto de 2002, que a regulamenta; Considerando a Instrução Normativa ICM n° 11, de 08 de junho de 2010, que disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para a formação e funcionamento de
Conselhos Consultivos em Unidades de Conservação Federais; Considerando o Decreto n° 87.222, de 31 de maio de 1982, que criou a
Estação Ecológica de Guaraqueçaba, no Estado do Paraná, e o Decreto n° 93.053, de 31 de julho de 1986, que acresceu área aos limites
da Estação Ecológica de Guaraqueçaba; e Considerando as proposições apresentadas pela Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação no Processo ICM
n° 02110.000004/2011-37, resolve:
Art. 1º - Criar o Conselho Consultivo da Estação Ecológica
de Guaraqueçaba, com a finalidade de contribuir com ações voltadas
ao efetivo cumprimento dos seus objetivos de criação e implementação do Plano de Manejo da Unidade.
Art. 2º - O Conselho Consultivo da Estação Ecológica de
Guaraqueçaba é composto por representantes dos seguintes órgãos
governamentais e segmentos da sociedade civil:
DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS:
I - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, sendo um titular e um suplente;
II - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e
Pesca do Município de Guaraqueçaba/PR, sendo um titular e um
suplente;
III - Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura do
Paraná do Ministério da Pesca e Aquicultura, sendo um titular e um
suplente;
IV - 1ª Companhia de Polícia Ambiental - Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Paraná, sendo um titular e um
suplente;
V - Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão
Rural - EMATER, sendo um titular e um suplente;
DA SOCIEDADE CIVIL:
VI - Instituto Federal do Paraná - IFPR, sendo titular, e
Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais da Universidade Federal do Paraná - GIA, sendo suplente;
VII - Centro de Estudos do Mar - CEM/UFPR, sendo um
titular e um suplente;
VIII - Fundação Mokiti Okada - MOA, sendo titular, e Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental SPVS, sendo suplente;
IX - Mater Natura Instituto de Pesquisas Ambientais, sendo
titular, e Associação MarBrasil, sendo suplente;
X - Movimento dos Pescadores Artesanais do Litoral Norte
do Paraná - MOPEAR, sendo um titular e um suplente;
XI - Comunidades Ponta do Lanço e Ilha Rasa, sendo um
titular e um suplente;
XII - Comunidades Tibicanga, Poruquara e Guacipicum, sendo um titular e um suplente;
XIII - Comunidades Tromomô e Costão, sendo um titular e
um suplente;
XIV - Comunidades Medeiros e Taquanduva, sendo um titular e um suplente; e
XV - Comunidades Almeida, Mariana e Massarapuã, sendo
um titular e um suplente;
Parágrafo único. O Conselho Consultivo será presidido pelo
chefe ou responsável institucional da Estação Ecológica de Guaraqueçaba, a quem compete indicar seu suplente.
Art. 3º - As atribuições dos membros, a organização e o
funcionamento do Conselho Consultivo serão estabelecidos em seu
regimento interno.
§ 1º O Conselho Consultivo deverá elaborar seu regimento
interno no prazo de noventa dias, contados a partir da data de posse.
§ 2° O regimento interno deverá ser encaminhado à Coordenação responsável do Instituto Chico Mendes - Sede para conhecimento.
Art. 4º - O mandato dos conselheiros é de dois anos, renovável por igual período, não remunerado e considerado atividade
de relevante interesse público.
Art. 5º - Toda e qualquer proposta de modificação na composição do Conselho Consultivo deve ser registrada em Ata de Reunião do Conselho e submetida à decisão da Presidência do Instituto
Chico Mendes para publicação de nova Portaria.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO
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Ministério do Trabalho e Emprego
GABINETE DO MINISTRO
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE
Em 19 de dezembro de 2011

Alteração Estatutária
O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego, no
uso de suas atribuições legais e com fundamento na Portaria 186,
publicada em 14 de abril de 2008, e na Nota Técnica RAE N o- .
1253/2011/DICNES/CGRS/SRT/MTE, resolve conceder o registro de
alteração estatutária ao Sindicato do Comércio de Cataguases - MG,
n°. 46211.001331/2009-29 CNPJ 20.283.032/0001-59, para representar a categoria econômica do Comércio varejista e atacadista de bens
e serviços. a) Comércio varejista de: motocicletas e motonetas em
empresas não concessionárias ou distribuidoras; de peças e acessórios
para motocicletas e motonetas em empresas não concessionárias ou
distribuidoras; de automóveis, caminhonetes e utilitários em empresas
não concessionárias ou distribuidoras; de peças e acessórios para
veículos automotores em empresas não concessionárias ou distribuidoras; de pneumáticos e câmaras de ar em empresas não concessionárias ou distribuidoras; de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; de produtos odontológicos; de
mercadorias de produtos alimentícios em hipermercados, supermercados, mini-mercados, mercearias e armazéns; de mercadorias nas
lojas de departamentos ou magazine e lojas de variedades; de produtos de padarias e confeitarias; de laticínios, frios, e conservas; de
doces, balas, bombons e seus derivados; de carnes e seus derivados
em açougues; de frutos do mar em peixarias; de hortifrutigranjeiros;
de cigarros, fumos e acessórios em tabacarias; de tintas e materiais
para pintura; de materiais elétricos; de vidros, vitrais e molduras; de
ferragens e ferramentas; de madeira e artefatos; de materiais hidráulicos; de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; de materiais de
construção; de equipamentos e suprimentos de informática; de equipamentos de telefonia e comunicação; de eletrodomésticos e equipamento de áudio e vídeo; de móveis; de artigos de colchoaria; de
artigos de iluminação; de tecidos; de artigos de armarinho; de artigos
de cama, mesa e banho; de instrumentos musicais e seus acessórios;
de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domésticos; de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; de livros,
jornais, revistas e artigos de papelaria; de discos, CDs, DVs e fitas; de
brinquedos e artigos recreativos; de artigos esportivos; de bicicletas e
triciclos, suas peças e acessórios; de artigos para caça, pesca e camping; de embarcações e veículos recreativos, suas peças e acessórios;
de produtos farmacêuticos com ou sem manipulação de fórmulas; de
produtos farmacêuticos homeopáticos; de medicamentos veterinários;
de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal; de artigos
médicos e ortopédicos; de artigos de ópticas; de artigos do vestuário
e seus acessórios; de calçados; de artigos de viagem; de jóias em
joalherias; de artigos de relojoarias; de gás liqüefeito de petróleo; de
antiguidades e artigos usados; de souvenires, bijuterias e artesanatos;
de plantas e flores naturais; de objetos de arte; de animais vivos; de
produtos saneantes e domissanitários; de fogos de artifício e artigos
pirotécnicos; de equipamentos para escritório; de artigos fotográficos
e para filmagem; de arnmas e munições; de vendas por catálagos e a
domicílio, em postos móveis, máquinas automáticas e veículos de
comunicação. b) Comércio atacadista de: automóveis, caminhonetes,
utensílios, caminhões, reboques, semi-reboques, ônibus, micro-ônibus, motocicletas e motonetas em empresas não concessionárias ou
distribuidoras; de peças e acessórios novos para veículos automotores
em empresas não concessionárias ou distribuidoras; de peças e acessórios novos para veículos automotores em empresas não concessionárias ou distribuidoras; de peças e acesssórios para veículos automotores em empresas não concessionárias ou distribuidoras; de
peças e acessórios para motocicletas e motonetas em empresas não
concessionárias ou distribuidoras; de pneumáticos e câmara de ar em
empresas não concessionárias ou distribuidoras; de café em grão; de
soja; de animais vivos; de couros, lãs, peles e subprodutos não comestíveis de origem animal; de algodão; de fumo em folha não
beneficiado; de cacau; de sementes, flores, plantas e gramas; de cisal;
de matérias primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; de alimentos para animais; de matérias primas agrícolas; de leite e laticínios; de cereais e leguminosos beneficiados; de farinha, amidos e féculas; de cereais e leguminosas
beneficiados, farinhas, amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associados; de frutas verduras, raízes,
tubérculos, hortaliças e legumes frescos; de aves vivas e ovos; de
pequenos animais vivos para alimentação; de carnes bovinas e suínas
e seus derivados; de aves abatidas e seus derivados; de pescados e
frutos do mar; de carnes e derivados de outros animais; de água
mineral; de cerveja, chope e refrigerante; de bebidas com atividade de
fracionamento e acondicionamento associado; de fumo beneficiado;
de cigarros, cigarrilhas, charutos e seus acessórios; de café torrado,
mpído e solúvel; de açúcar; de óleos e gorduras; de pães, bolos e
biscoitos; de massas alimentícias; de chocolates, confeitos, balas e
bombons; de produtos alimentícios com ou sem atividade de fracionamento e acondicionamento associados; de tecidos; de artigos de
cama, mesa e banho; de artigos de armarinho; de artigos do vestuário
e seus acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; de
calçados; de bolsas, malas e artigos de viagem; de medicamentos e
drogas de uso humano; de medicamentos e drogas de uso veterinário;
de instrumentos e materiais médico-cirúrgico-hospitalares e laboratoriais; de próteses e artigos de ortopedia; de produtos odontológicos;
de cosméticos e produtos de perfumaria; de produtos de higiene
pessoal; de artigos de escritório e de papelaria; de livros, jornais e
publicações; de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; de bicicletas,
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triciclos e veículos recreativos; de móveis e artigos de colchoaria; de
artigos de tapeçaria, perciana e cortinas; de lustres, luminárias e
abajures; de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos; de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; de produtos de higiene,
limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e
condicionamento associadas; de jóias, relógios, bijuteria, pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; de equipamentos e suprimentos de
informática; de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia
e comunicação; de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuário, suas partes e peças; de máquinas e equipamentos para uso
industrial, sua partes e peças; de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso odonto-médico-hospitalares, suas partes e peças; de máquinas e equipamentos para o comércio, suas partes e peças; de
bombas e compressores, suas partes e peças, de madeira e seus
produtos; derivados; de ferragens e ferramentas; de material elétrico;
de cimento; de tintas e vernizes; de mármore e granito; de vidros
espelhos e vitrais, de matérias de construção; de combustíveis de
origem vegetal; de lubrificantes; de gás liquefeito de petróleo; de
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo; de
resinas e elastômetros; de solventes; de produtos siderúrgicos e metalúrgicos; de papel e papelão em bruto; de embalagens; de resíduos
de papel e papelão; de resíduos e sucatas não metálicos; de resíduos
e sucatas metálicos; de fios e fibras têxteis beneficiados; de mercadorias com ou sem predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários c) Serviços, com abrangência municipal e base territorial no município de Cataguases - MG. Para fins de anotação no
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, resolve excluir o
município de Cataguases - MG da representação das seguintes entidades: SINDISIDER - Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras Produtos Siderúrgicos, Processo de número 24000.003146/9096, CNP de número, 59.842.294/0001-41, a exclusão da categoria
Econômica das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos
Planos e não Planos integrada por aqueles que, sob qualquer título ou
denominação, desde que habilitados, qualificados ou autorizados pelos órgãos competentes, desenvolvam atividades de Comercialização
ou Reprocessamento para fins de Comercialização de Produtos Siderúrgicos Planos e não Planos. Compreende-se como atividade de
comercialização ou reprocessamento para fins de comercialização de
produtos siderúrgicos planos e não planos, operações de compra,
estocagem, preparo para a revenda dos aludidos produtos tal como
fornecidos diretamente pelas produtoras, ou ainda, as de corte, aplaianamento, dobramento, reaproveitamento de laminados, excluindo-se
as atividades de relaminação, trefilação, retrefilação, cabeamento, estampagem, tecelagem e conformação de arames as Distribuidoras de
Produtos Siderúrgicos, EXCETO o comércio atacadista de produtos
siderúrgicos no Distrito Federal"; e na representação do "SNCAPP Sindicato Nacional do Comercio Atacadista de Pedras Preciosas,
Carta sindical L008 P040 A1941, CNPJ de N o- 33.907.585/0001-87, a
exclusão da categoria de Econômica do Comércio Atacadista de Pedras Preciosas do Plano da CNC a EXCEÇÃO do município de
Congonhas-MG; e na representação do MINASPETRO - Sindicato do
Comércio Varejista de Derivado de Petróleo", Carta Sindical L029
P006 A1959, CNPJ de N o- 17.409.988/0001-40, a Exclusão da Categoria Econômica do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais,
plano da CNC"; e na representação do Sindicato do Comércio Varejista Transportador e Revendedor de Gás Liquefeito de Petróleo do
Estado de Minas Gerais", processo de N o- 24000.001664/90-20, CNPJ
de N o- 42.770.818/0001-33, a Exclusão da categoria Econômica, Comércio, Varejista, Transportador e Derivado de Gás de Petróleo; e na
representação do SINDSOLV - Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de Solventes de Petróleo, Carta Sindical L096 P068 A1983,
CNPJ de N o- 52.845.229/0001-20, a Exclusão da categoria "Econômica do Comércio Atacadista de Solventes de Petróleo do Plano da
CNC, com EXCEÇÃO dos municípios de Araxá e Congonhas em
MG; e na representação do Sindicato Nacional da Indústria de Defensivos Agrícolas - SP, processo de N o- 24000.004318/90-85, CNPJ
de N o- 62.267.760/0001-17, conforme determina o art. 25 da portaria
186/2008.
Registro de alteração
O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento na Portaria 186,
publicada em 14 de abril de 2008, na Nota Técnica N o- .
258/2011/DIAN/CGRS/SRT/MTE, resolve arquivar a impugnação n°
46000.021791/2010-92, nos termos do art. 10, inciso V da Portaria
186/2008; e conceder o registro de alteração estatutária ao Sindicato
dos Empregados no Comércio de Montes Claros e Região - MG, n°
46211.008750/2009-91, CNPJ: 19.777.689/0001-93, para representar
a categoria profissional dos Empregados no comércio atacadista de
peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, inclusive motocicletas e motonetas; de pneumáticos e câmaras-de-ar; de
café em grão; de soja; de animais vivos e abatidos; de couros, lãs,
peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal; de
algodão; de fumo em folha não beneficiado; de cacau; de sementes,
flores, plantas e gramas; de sisal; de matérias-primas agrícolas com
atividade de fracionamento e acondicionamento associada; de alimentos para animais; de laticínios, leite e derivados; de cereais e
leguminosas beneficiados; de farinhas, amidos e féculas; de cereais e
leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividades
de fracionamento e acondicionamento associada; de frutas, verduras,
raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; de aves vivas e ovos;
de carnes bovinas e suínas e derivados; de aves abatidas e derivados;
de pescados e frutos do mar; de carnes e derivados de outros animais;
de água mineral; de cerveja, chope e refrigerante; de bebidas com
atividade de fracionamento e acondicionamento associada; de fumo e
produtos do fumo; de cigarros, cigarrilhas e charutos; de café torrado,
moído e solúvel; de açúcar; de óleos e gorduras; de pães, bolos,
biscoitos e similares; de massas alimentícias; de sorvetes; de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; de produtos alimentícios em geral; de tecidos; de artigos de cama, mesa e banho; de
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artigos de armarinho; de artigos do vestuário e acessórios; de roupas
e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; de
calçados; de bolsas, malas e artigos de viagem; de instrumentos e
materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; de
próteses e artigos de ortopedia; de produtos odontológicos; de produtos de higiene pessoal; de artigos de escritório, de papelaria e
escolar; de livros; de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; de
bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; de móveis e artigos
de colchoaria; de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas; de lustres,
luminárias, abajures e artigos de iluminação; de filmes, CDs, DVDs,
fitas e discos; de produtos de higiene, limpeza e conservação; de
jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas
lapidadas; de computadores e especializado em equipamentos, suprimentos e periféricos de informática; de componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e comunicação; de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; de máquinas,
equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, partes e
peças; de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e
peças; de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; de máquinas e equipamentos para uso
comercial, partes e peças; de bombas e compressores, partes e peças;
de madeira e produtos derivados; de ferragens e ferramentas; de
material elétrico; de cimento; de tintas, vernizes e similares; de mármores, granitos e pedras decorativas; de vidros, espelhos, vitrais,
cristais e molduras; de materiais de construção em geral; de produtos
químicos; de produtos veterinários, adubos, fertilizantes, defensivos
agrícolas e corretivos do solo; de resinas e elastômeros; de produtos
metalúrgicos; de papel e papelão; de embalagens; de resíduos de
papel e papelão; de resíduos e sucatas; de fios e fibras têxteis beneficiados; de sacaria; de artigos sanitários; de aparelhos e materiais
ópticos, fotográficos, cinematográficos, de som e instrumentos musicais; de brinquedos, artigos de desportos e recreação; de artigos
importados; de perfumaria e artigos de toucador; de artigos usados;
de mercearias em geral em mercearias, minimercados, mercados, supermercados e hipermercados; de móveis e artigos de uso doméstico
e decoração; de objetos de arte, louças finas e dos empregados no
comércio varejista de floricultura, plantas e flores naturais; de peças e
acessórios novos e usados para veículos automotores, inclusive motonetas e motocicletas; de peças e acessórios usados para veículos
automotores; de pneumáticos e câmaras-de-ar; de mercadorias em
geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados,
supermercados, minimercados, mercearias e armazéns; lojas de conveniência e delicatessen; lojas de departamentos ou magazines; lojas
de variedades; lojas duty free de aeroportos; de laticínios e frios,
leites e derivados; de doces, balas, bombons; de carnes - açougues;
peixaria, pescados e frutos do mar; de bebidas; de hortifrutigranjeiros;
de tabacaria e artigos para fumantes; de tintas e materiais para pintura; de material elétrico; de vidros, espelhos, vitrais, cristais e molduras; de ferragens e ferramentas; de madeira e artefatos; de materiais
hidráulicos; de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; de materiais
de construção em geral; de computadores e especializado em equipamentos, suprimentos e periféricos de informática; especializado em
equipamentos de telefonia e comunicação; especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; de móveis e artigos de
decoração; de artigos de colchoaria; de lustres, luminárias, abajures e
artigos de iluminação; de tecidos; de artigos de armarinho; de artigos
de cama, mesa e banho; especializado em instrumentos musicais e
acessórios; especializado em peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico; de artigos de tapeçaria, cortinas e
persianas; de outros artigos de uso doméstico; de livros; de artigos de
papelaria e material escolar; de aparelhos de som, tradução simultânea, discos, CDs, DVDs e fitas; de brinquedos e artigos recreativos;
de artigos esportivos; de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; de
artigos de caça, pesca e camping; de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; de artigos médicos, ortopédicos e odontológicos; de artigos de óptica; de artigos do vestuário e acessórios;
de calçados; de artigos de viagem; de artigos de joalheria e relojoaria;
de antiguidades; de artigos usados; de suvenires, bijuterias e artesanatos; de objetos de arte; de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação e pet shop; de produtos saneantes
domiciliares; de fogos de artifícios e artigos pirotécnicos; de máquinas, aparelhos e equipamentos para o comércio e escritório; de
artigos fotográficos e para filmagens; de armas e munições; de sucatas e ferro velho; de carvão vegetal e lenha; de produtos veterinários, adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas e corretivos do
solo; de materiais de limpeza e produtos químicos; de couros, borrachas, plásticos, e seus artefatos; de produtos metalúrgicos; de cereais beneficiados, leguminosas, farinhas, amidos e féculas; de máquinas e equipamentos industriais, aparelhos e equipamentos para o
comércio e escritório; de máquinas, aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário; de máquinas, aparelhos e equipamento para uso
industrial, técnico e profissional e outros usos não classificados; de
maquinismos, ferragens e tintas (utensílios e ferramentas); de roupas
e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; de gelo;
cestas de café da manhã; de mármore, granitos e pedras decorativas
com base territorial Intermunicipal, nos municípios de Bocaiúva, Botumirim, Brasília de Minas, Capitão Enéas, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Espinosa, Francisco
Dumont, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Ibiaí, Ibiracatu,
Itacambira, Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Januária, Japonvar, Juramento,
Lagoa dos Patos, Lontra, Manga, Mato Verde, Mirabela, Monte Azul,
Montes Claros, Nova Porteirinha, Pedras de Maria da Cruz, Porteirinha, Riacho dos Machados, Salinas, São Francisco, São João da
Ponte, São Romão, Taiobeiras, Varzelândia e Verdelândia. - MG.

Em 20 de dezembro de 2011
Alteração Estatutária
O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego, no
uso de suas atribuições legais e com fundamento na Portaria 186,
publicada em 14 de abril de 2008, e na Nota Técnica RAE N o- .
1255/2011/DICNES/CGRS/SRT/MTE, resolve conceder o registro de
alteração estatutária ao SINTTRAVALE - Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Vale do Araranguá, SC, n°.
46303.000233/2010-89, CNPJ 79.679.866/0001-20, para representar a
categoria profissional dos Trabalhadores em Transporte de passageiros e de cargas por meio rodoviário, os trabalhadores em empresas
de transporte de passageiros em linhas urbanas e semi-urbanas municipais e intermunicipais, em linhas intermunicipais, estaduais, interestaduais/nacionais e internacionais de características rodoviárias,
em transporte por fretamento, arrendamento, de turismo e escolares,
em transporte de cargas em âmbito municipal, estadual, interestadual/nacional e internacional, condutores, motoristas, manobristas, bilheteiros, cobradores, arrecadadores, agentes de terminal e seus auxiliares, fiscais e seus auxiliares, apontadores, despachantes, carregadores e descarregadores, chapas, lavadores de veículos, faxineiros,
bombeiros, mecânicos, soldadores, latoeiros, pintores, estofadores,
borracheiros, ferreiros, eletricistas, operadores de empilhadeiras e carregadeiras, trabalhadores dos setores de logística, escritórios, sedes e
sub-sedes das empresas de transporte, empregados que prestem serviço nas empresas, cooperativas, escolares, de fretamento, de turismo,
de transporte de passageiros de características urbanas e rodoviárias,
de transporte e distribuição de cargas com abrangência Intermunicipal
e base territorial nos municípios de Araranguá, Balneário Arroio do
Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro,
Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São
João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo-SC. Para fins de anotação no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, resolve
excluir os municípios de Araranguá, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Praia Grande, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e
Turvo-SC da representação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Criciúma, SC, Carta Sindical L065 P097
A1971, CNPJ: 80.166.440/0001-52, conforme determina o art. 25 da
portaria 186/2008.

Parágrafo Único. O relatório de verificação deverá conter,
obrigatoriamente, o número de processos em tramitação na Seção ou
Núcleo ou Coordenação-Geral, dimensionamento por fase processual
e elementos úteis e necessários ao ajuste do planejamento da Unidade
para 2013.
Art. 5º Deverá ser encaminhado pelo Superintendente à SIT,
até o dia 27 de janeiro de 2012, por meio de memorando e mensagem
eletrônica (cgr.sit@mte.gov.br), as decisões relativas aos incisos I e II
do art. 2º desta Portaria.
Parágrafo único. Caso não seja recebida proposta até a data
prevista no caput deste artigo, a SIT definirá a forma e prazos para
implementação da verificação anual na Superintendência, priorizando
sua realização durante o primeiro semestre do ano.
Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
VERA LUCIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
DESPACHOS DA COORDENADORA-GERAL
Em 5 de janeiro de 2012
A Coordenadora-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 processos de auto de infração ou notificação de
débito nos seguintes termos:
1) Em apreciação de recurso voluntário:
1.1 Pela procedência do auto de infração ou da notificação
de débito.
Nº
1
2

Em 5 de janeiro de 2012

3

Restabelecimento por Decisão Judicial
O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego, no
uso de suas atribuições legais e com fundamento na Portaria 186,
publicada no DOU em 14 de abril de 2008 e NOTA TÉCNICA N o01/2012/AIP/SRT/MTE, resolve Restabelecer o registro sindical N o- .
24000.004237/90-85, de interesse do Sindicato dos Funcionários da
Carreira Auditoria Fiscal do Tesouro do Distrito Federal - SINAFITE,
CNPJ: 32.901.738/0001-16, para representar a categoria dos servidores integrantes da carreira de Auditoria Fiscal do Tesouro do Distrito Federal, excetuando-se a categoria dos Auditores Fiscais da
Receita do Distrito Federal, com abrangência e base territorial em
todo o Distrito Federal, em cumprimento à decisão judicial proferida
pelo douto juízo da 21ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília nos autos do processo N o- . 2001.01.1.077038-4

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ALEX SANDRO GONÇALVES PEREIRA

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
o-

13
14

INSTRUÇÃO NORMATIVA N 95, DE 5 DE JANEIRO DE 2012

15

Estabelece normas complementares para a
verificação anual no ano de 2012.

16

A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no
exercício de sua competência, prevista no art. 14, XIII do Decreto N o5.063, de 03 de maio de 2004, e considerando o disposto na Portaria
N o- .1086, de 08 de setembro de 2003, resolve:
Art. 1º Os Superintendentes Regionais do Trabalho e Emprego e a Coordenadora-Geral de Recursos promoverão verificação
anual com objetivo de diagnosticar e mapear a situação das Seções ou
Núcleos de Multas e Recursos e da Coordenação-Geral de Recursos,
respectivamente, com vistas a ajustar o planejamento para 2013.
Art. 2º Os Superintendentes Regionais do Trabalho e Emprego e a Coordenadora-Geral de Recursos, nos seus âmbitos de
atuação:
I - definirão o método de trabalho para realização da verificação;
II - fixarão o período de sua realização;
III - nomearão comissão e designarão servidores para os
trabalhos;
IV - estabelecerão o formato e o prazo para apresentação do
relatório pela comissão;
V - avaliarão a conveniência ou não da suspensão do atendimento ao público durante a verificação.
Parágrafo Único. Na hipótese de suspensão do atendimento
ao público, deverão ser afixados avisos a respeito da suspensão também dos prazos processuais, bem como informado o respectivo período no campo próprio do sistema informatizado, para controle automático dos prazos.
Art. 3º Caso a forma de verificação adotada pela Superintendência inclua inserção de dados em sistema informatizado gerenciado pela SIT, a solicitação de habilitação para acesso de servidores deverá ser feita com antecedência de 10 (dez) dias à CGR.
Art. 4º O relatório de verificação anual deverá ser encaminhado à Secretaria de Inspeção do Trabalho até o dia 16 de novembro de 2012.

18

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012012010600097
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19
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PROCESSO
46017.011581/201015
46017.011582/201051
46017.011585/201095
46017.011586/201030
46017.011584/201041
46017.011580/201062
46017.011593/201031
46017.011592/201097
46017.011591/201042
46017.011589/201073
46017.011588/201029
46017.011587/201084
46017.011583/201004
46017.011590/201006
46017.005743/201159
46017.005740/201115
46017.005736/201157
46017.005745/201148
46017.005754/201139
46017.005734/201168
46017.005742/201112

A.I.
019259042

019297378

EMPRESA
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
A.B. de Carvalho (Fazenda
III)
Infinity Agrícola S.A.

019297475

Infinity Agrícola S.A.

MS

019297386

Infinity Agrícola S.A.

MS

019297351

Infinity Agrícola S.A.

MS

019296762

Infinity Agrícola S.A.

MS

019297408

Infinity Agrícola S.A.

MS

019295740

Infinity Agrícola S.A.

MS

019259069
019259093
019259107
019259085
019259051
019259166
019259174
019259158
019259131
019259123
019259115
019259077
019259140

Nativa

UF
MA

Nativa

MA

Nativa

MA

Nativa

MA

Nativa

MA

Nativa

MA

Nativa

MA

Nativa

MA

Nativa

MA

Nativa

MA

Nativa

MA

Nativa

MA

Nativa

MA

Nativa

MA
MS

A Coordenadora-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 fazer a seguinte retificação na publicação na
decisão de incidência de prescrição prevista no § 1º art. 1º da Lei
9.873/99., de 03/10/2011, da pág. 141. Onde se lê:
"47747.002991/2011-66 - Máster Turismo Ltda.
Leia-se: "46211.012822/2006-52 (nº 47747.002991/2011-66,
recebido na restauração do processo - Máster Turismo Ltda.)"
A Coordenadora-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 fazer a seguinte retificação na publicação do
processo de nº 46242.000454/2009-85 - AI-019472811 - Antonio
Cabrera Mano Filho:Onde se lê: "Pela procedência do auto de infração ou da notificação de débito".
Leia-se: "Pela procedência parcial do auto de infração ou da
notificação de débito"
HÉLIDA ALVES GIRÃO
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