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de 03 de setembro de 2009, do Cartório de Registro de Registro de
Imóveis, da Comarca de Inhumas, Estado de Goiás.
Art.2º. Torna-se sem efeito a Portaria N o- 6, de 3 de novembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, em 09 de
novembro de 2010, Seção 1, N o- 214, página 54.
Art.3º. O imóvel objeto desta Portaria destina-se à construção, instalação e funcionamento da sede do Cartório Eleitoral naquele Município.
Art.4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLOVIS LOPES GRANADO
RETIFICAÇÃO
Na Portaria N o- 001, de 20 de janeiro de 2010, publicada no
Diário Oficial da União, de 19 de fevereiro de 2010, Seção 1, N o- 33,
Página 43, que trata de Reversão de imóvel ao Patrimônio do Município de Morrinhos, Estado de Goiás, onde se lê: registrado em
nome da União leia-se em nome do Ministério da Guerra dos Estados
Unidos do Brasil.

SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ
PORTARIA N o- 28, DE 5 DE ABRIL DE 2011.
O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DO PARANÁ, no uso da competência que lhe foi
subdelegada pelo inciso III, do art. 2º, da Portaria N o- 200, de 29 de
junho de 2010, da Secretaria do Patrimônio da União, e tendo em
vista o disposto no art. 18, inciso I, da Lei N o- 9.636, de 15 de maio
de 1998, alterada pela Lei N o- 11.481, de 31 de maio de 2007, e de
acordo com os elementos que integram o Processo N o04936.003182/2010-51, resolve:
Art. 1º Autorizar ao Estado do Paraná a cessão de uso, sob o
regime de utilização gratuita, pelo prazo de 20 anos contados a partir
da assinatura de Contrato, de imóvel de propriedade da União localizado na Rua Dr. Heráclio Gomes, N o- 90, esquina com a Rua
Padre Mello, Centro, em Jacarezinho/PR, objeto da transcrição N o14.563, fls. 280, do Livro 3-N, do Registro de Imóveis da Comarca
de Jacarezinho/PR.
Art. 2º O imóvel a que se refere o art. 1º destina-se à
utilização, pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, como Núcleo de Entomologia da 19ª Regional de Saúde - Jacarezinho.
Art. 3° Responderá o cessionário, judicial e extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham ser efetuadas por
terceiros, concernentes ao imóvel de que trata esta Portaria, inclusive
por benfeitorias nele existentes.
Art. 4° A destinação de que trata o art. 2° desta Portaria será
permanente e resolutiva, revertendo automaticamente o imóvel ao
patrimônio da União, sem direito o cessionário a qualquer indenização, inclusive por obras realizadas, independentemente de ato
especial, se:
I - findar o prazo determinado no "caput" do Art. 2º;
II - não for cumprida a finalidade da cessão prevista no Art.
2° desta Portaria;
III - cessarem as razões que justificaram a cessão;
IV - ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no artigo 2° da presente Portaria; ou
V - ocorrer inadimplemento de cláusulas contratuais, ou;
VI - na hipótese de necessidade ou interesse público superveniente ou se, em qualquer época, a Outorgante Cedente necessitar do imóvel cedido para o seu uso próprio, ressalvada, em tais
casos, a indenização por benfeitorias necessárias, de cuja realização
tenha sido dado o prévio e indispensável conhecimento à União.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério do Trabalho e Emprego
GABINETE DO MINISTRO
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
Em 30 de março de 2011

Registro Sindical.
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 RES Nº.
55/2011/DICNES/CGRS/SRT/MTE, resolve conceder o registro ao
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itamarandiba SINDISITA
MG,
n°.
46000.005451/2004-76,
CNPJ
06.066.744/0001-95, para representar a categoria profissional dos Servidores Públicos Municipais, com abrangência municipal e base territorial no município de Itamarandiba - MG. Para fins de anotação no
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, resolve excluir a
categoria profissional dos servidores públicos municipais de Itamarandiba - MG, da representação do UNSP-SINDICATO NACIONAL
- Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Civil do Brasil, n°.
24000.004348/89-11, CNPJ 33.721.911/0001-67, e do Sindicato dos
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais - MG, n.º
24260.003438/90-86, CNPJ 17.441.270/0001-30, conforme determina
o art. 25 da portaria 186/2008.
MARCELO PANELLA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO
E EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA N o- 33, DE 4 DE ABRIL DE 2011
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
subdelega o art. 1º, da Portaria SRT/MTE n° 02, de 25 de maio de
2006, e
Considerando o disposto na NOTA TÉCNICA nº 05 de
04/04/2011, anexa ao processo de nº 46206.000254/2011-83, referente
ao Plano de Cargos e Salários dos empregados da Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial - ABDI - DF, resolve:
Art. 1° - Homologar o Plano de Gestão de Carreiras dos
empregados da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI - DF, nos termos da NOTA TÉCNICA nº. 05/2011, anexa ao
processo nº 46206.000254/2011-83.
Art. 2° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
JACKSON LUIZ PIRES MACHADO
PORTARIA N o- 34, DE 4 DE ABRIL DE 2011
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
subdelega o art. 1º, da Portaria SRT/MTE n° 02, de 25 de maio de
2006, e
Considerando o disposto na NOTA TÉCNICA nº 006 de
04/04/2011, anexa ao processo de nº 46206.003478/2011-47, referente
ao Plano de Cargos e Salários dos empregados do Conselho Federal
de Contabilidade - DF, resolve:
Art. 1° - Homologar o Plano de Cargos e Salários dos empregados do Conselho Federal de Contabilidade nos termos da NOTA
TÉCNICA nº. 006/2011, anexa ao processo nº 46206.003478/201147.
Art. 2° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
JACKSON LUIZ PIRES MACHADO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO EM SANTA CATARINA

DINARTE ANTONIO VAZ
PORTARIAS DE 7 DE ABRIL DE 2011

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO SUL
PORTARIA N o- 12, DE 4 DE ABRIL DE 2011
A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO RIO GRANDE DO SUL, no uso da competência que lhe foi
subdelegada conforme inciso I, do art. 3º, da Portaria SPU N o- 200, de
29 de junho de 2010, e tendo em vista o disposto nos artigos 538 e
553 do Código Civil Brasileiro e os elementos integrantes do Processo N o- 04902.005476/2010-12, resolve:
Art. 1º Aceitar a doação que faz o Instituto Nacional de
Previdência Social - INSS, com base no Despacho Decisório Conjunto N o- 9/2009, do imóvel denominado Postão da Cruzeiro, localizado na rua Professor Manoel Lobato, N o- 151, em Porto Alegre,
devidamente registrado sob matrícula N o- 133.505 do Registro de
Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Porto Alegre/RS.
Art. 2º O imóvel objeto desta Portaria deverá ser destinado à
continuidade da prestação de serviços de saúde ligados ao SUS.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROSE CARLA CORREIA

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO 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:
Nº 74 - Conceder autorização a empresa SANCRIS LINHAS E FIOS
LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 80.446.990/0001-25, para reduzir o
intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30 (trinta) minutos, nos seguintes setores: limpeza, transporte, manutenção, controle de qualidade, expedição geral, administração da fábrica, PPCP,
produção de texturizado, produção de linha, no estabelecimento situado na Rua Gregório Diegoli, nº 90, bairro Centro, na cidade de
Brusque (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 03 e 11 deste
administrativo. Esta autorização estará sujeita a cancelamento em
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caso de descumprimento das exigências constantes da prefalada Portaria, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho, (Processo nº 46220.006155/2010-46).
Nº 75 - Conceder autorização a empresa Plastibras Industria Plásticos
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 78.627.148/0001-48, para reduzir o
intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30 (trinta) minutos, no estabelecimento situado na Rua Tenente Antônio João, 4000
-Bairro Bom Retiro - 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 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 46220.001285/2011-73).
Nº 76 - Conceder autorização a empresa SOALP Indústria de Confecções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 08.808.635/0001-21, para
reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30
(trinta) minutos, no estabelecimento situado na Rua Presidente Heuse
, 416 - Galpões B e C - Bairro Iririú - 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 à folha 154 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 46220.001089/2011-07).
Nº 77 - Conceder autorização a empresa ACRILICOS SANTA CLARA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.626.152/0001-55, para
reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30
(trinta) minutos, no estabelecimento situado na Rua Gustavo Friedemann,81 - Bairro Vila Lalau - Jaraguá 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 12, 13 e 91 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 46220.000576/2011-44).
Nº 78 - Conceder autorização a empresa MOLDTOOL FERRAMENTARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.120.251/0001-60, para
reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30
(trinta) minutos, no estabelecimento situado na Avenida Plácido Hugo
de Oliveira, 1580 - Bairro Santa Catarina - 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 05 e 08 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 46220.000587/2011-24).
Nº 79 - Conceder autorização a empresa ROAÇO INDUSTRIAL
LTDA EPP., inscrita no CNPJ sob o nº 81.609.257/0001-47, para
reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação para 30
(trinta) minutos, no estabelecimento situado na Rua Arthur Gunther,
137 - Bairro Amizade - Jaraguá 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
02, 24 e 25 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 46220.000898/2011-93).
CARLOS ARTUR BARBOZA

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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PORTARIA Nº 80, DE 8 DE ABRIL DE 2011
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo artigo 2º, da Portaria
SRT/MTE/Nº. 02, de 25 de maio de 2006, publicada no Diário Oficial
da União em 30 de maio de 2006, e;
Considerando o disposto no artigo 5º, da Portaria nº 02, de
25/05/06;
Considerando o disposto no parecer da Assessoria Técnica
deste Gabinete;
Considerando ainda, o contido no processo nº
46220.005011/2010-72, resolve:
Art. 1º - Homologar alteração do Plano de Cargos e Salários
- PCS da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina FIESC.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ARTUR BARBOZA
PORTARIA Nº 81, DE 8 DE ABRIL DE 2011
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo artigo 2º, da Portaria
SRT/MTE/Nº. 02, de 25 de maio de 2006, publicada no Diário Oficial
da União em 30 de maio de 2006, e;
Considerando o disposto no artigo 5º, da Portaria nº 02, de
25/05/06;
Considerando o disposto no parecer da Assessoria Técnica
deste Gabinete;
Considerando ainda, o contido no processo nº
35746000403/91, resolve:
Art. 1º - Homologar alteração do Plano de Cargos e Salários
- PCS da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN
.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ARTUR BARBOZA

Art. 4º A ViaBahia deverá encaminhar, à Unidade Regional
da Bahia - URBA, uma das vias do Contrato de Permissão Especial
de Uso, tão logo seja assinado pelas partes.
Art. 5º A EMBASA assumirá todo o ônus relativo à implantação, à manutenção e ao eventual remanejamento dessa adutora
de água, responsabilizando-se por eventuais problemas decorrentes da
mesma e que venham a afetar a Rodovia.
Art. 6º A EMBASA deverá concluir a obra de implantação
da adutora de água no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do
Contrato de Permissão Especial de Uso.
§ 1º Caso a EMBASA verifique a impossibilidade de conclusão da obra de implantação da adutora de água no prazo estabelecido no caput, deverá solicitar à ViaBahia sua prorrogação, por
período não superior ao prazo original, devendo fazê-lo antes do
esgotamento do mesmo, a fim de que a Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF possa analisar o pedido e emitir a autorização.
§ 2º Se a solicitação de prorrogação de prazo for recebida
pela ANTT após o esgotamento do prazo original, caberá apenas a
concessão de um novo prazo, por meio de uma nova Portaria.
Art. 7º Caberá à ViaBahia acompanhar e fiscalizar a execução do projeto executivo por ela aprovado e manter o cadastro
referente à adutora de água.
Art. 8º A EMBASA deverá apresentar, à URBA e à ViaBahia, o projeto as built, em meio digital (CAD) referenciado aos
marcos topográficos da Rodovia.
Art. 9º A implantação de adutora de água por meio de
ocupação longitudinal autorizada resultará em receita extraordinária
anual para a Concessionária no valor de R$ 16.995,51 (dezesseis mil,
novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e um centavos),
calculado conforme Resolução ANTT n.º 2.552/2008, que determina
também o reajuste anual com base no IPCA.
Art. 10. A autorização concedida por meio desta Portaria tem
caráter precário, podendo ser revogada, anulada ou cassada a qualquer
tempo, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade da
ANTT.
Parágrafo único. A EMBASA abstém-se de cobrar qualquer
tipo de indenização em razão da revogação, anulação ou cassação da
autorização, bem como reembolso em virtude dos custos com as
obras executadas.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRIO MONDOLFO

.

Ministério dos Transportes
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
PORTARIA N o- 164, DE 12 DE ABRIL DE 2011

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VII do art. 1º da Portaria/SE-MT nº
281, de 5 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da União
n° 192, de 6 de outubro de 2010, e:
Considerando as conclusões proferidas no Parecer n° 37/2011/CGTA/CONJUR/MT/CGU/AGU/isn, de 3/2/2011, aprovado pelo Despacho n°
74/2011/CONJUR/MT/CGU/AGU/ypc, de 4/2/2011, bem como o que foi
proposto no Despacho n° 233/2011-CGRL/SAAD/SE/MT, de 11/4/2011,
constantes do Processo nº 50000.001329/2011-27, nos termos do inciso 7°
da Lei 10.520/2002, c/c com o artigo 28 do Decreto 5.450/2005, resolve:
Art. 1º Aplicar à empresa VISUAL LOCAÇÃO, SERVIÇOS,
CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA., cadastrada no CNPJ sob
nº 00.617.589/0001-71, a penalidade de impedimento de licitar e contratar
com a União pelo período de cinco anos, pela falha sistemática na execução do
Contrato n° 31/2009-MT e ainda pelas práticas lesivas ao interesse Público.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ESTEVAM PEDROSA

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO
DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
PORTARIA N o- 39, DE 12 DE ABRIL DE 2011
O Superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodoviária, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso
de suas atribuições e em conformidade com a Deliberação n.º 157/10,
de 12 de maio de 2010, fundamentado no que consta do Processo n.º
50535.000023/2011-15, resolve:
Art. 1º Autorizar a implantação de adutora de água na faixa
de domínio da Rodovia BR-324/BA, por meio de ocupação longitudinal, no trecho entre o km 525+480m e o km 526+593m, na
Pista Sul, em Feira de Santana/BA, de interesse da EMBASA Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A.
Art. 2º Na implantação e conservação da referida adutora de
água, a EMBASA deverá observar as medidas de segurança recomendadas pela ViaBahia Concessionária de Rodovias S/A, responsabilizando-se por danos ou interferências com redes não cadastradas
e preservando a integridade de todos os elementos constituintes da
Rodovia.
Art. 3º A EMBASA não poderá iniciar a implantação da
adutora de água objeto desta Portaria antes de assinar, com a ViaBahia, o Contrato de Permissão Especial de Uso referente às obrigações especificadas e sem apresentar a licença ambiental, se necessária.
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Conselho Nacional do Ministério Público
SECRETARIA-GERAL
DESPACHO DE 6 DE ABRIL DE 2011
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Processo CNMP nº 0.00.000.000468/2011-65
Requerente: Maria Betânia Silva
DESPACHO
[…] Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os
requisitos legais para a formulação de consulta perante este CNMP,
determino o arquivamento do pedido, nos termos do art. 39, § 6º, do
Regimento Interno e do Enunciado n° 005/2008.
Publique-se. Comunique-se à parte requerente por correio
eletrônico.
CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA E
ALMEIDA NOBRE
Secretária-Geral
Adjunta
Processo CNMP nº 0.00.000.000464/2011-87
Requerente: Ana Laura Menezes de Santana
DESPACHO
[…] Assim, tendo em vista a manifesta incompetência deste
Conselho Nacional, arquive-se o pedido nos termos do art. 39, § 6º,
do Regimento Interno.
Publique-se. Comunique-se à parte requerente por correio
eletrônico.
CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA E
ALMEIDA NOBRE
Secretária-Geral
Adjunta
Processo CNMP nº 0.00.000.000460/2011-07
Requerente: Anônimo
DESPACHO
[…] Assim, tendo em vista a manifesta incompetência deste
Conselho Nacional, arquive-se o pedido nos termos do art. 39, § 6º,
do Regimento Interno.
Publique-se. Comunique-se à parte requerente.
CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA E
ALMEIDA NOBRE
Secretária-Geral
Adjunta
CNMP nº 0.00.000.000435/2011-15
Requerente: Ester Amorim Rodrigues Filha
DESPACHO
[…] Assim, tendo em vista a manifesta incompetência deste
Conselho Nacional, arquive-se o pedido nos termos do art. 39, § 6º,
do Regimento Interno.
Publique-se. Comunique-se à parte requerente.

Processo CNMP nº 0.00.000.000430/2011-92
CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA E
Requerente: Jorge Luiz dos Santos
ALMEIDA NOBRE
DESPACHO
Secretária-Geral
[…] Assim, tendo em vista a manifesta incompetência deste
Adjunta
Conselho Nacional, arquive-se o pedido nos termos do art. 39, § 6º,
do Regimento Interno.
SESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE
Diante da gravidade do caso relatado, encaminhe-se cópia
PROCESSOS
dos autos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para conhecimento e adoção de medidas cabíveis.
Sessão: 802 Data:08/04/2011 Hora:16:24
Publique-se. Comunique-se à parte requerente por correio
RELATÓRIO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS
eletrônico.
Processo : 0.00.000.000487/2011-91
Tipo Proc: Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA E
RIEP
ALMEIDA NOBRE
Origem : Curitiba/PR
Secretária-Geral AdjuntaP
Relator : Almino Afonso Fernandes
DESPACHO DE 7 DE ABRIL DE 2011
DANIELA NUNES FARIA
Coordenadora Processual
Processo CNMP nº 0.00.000.000449/2011-39
Requerente: Marly Laurindo
PLENÁRIO
DESPACHO
[…] Assim, tendo em vista a manifesta incompetência deste
DECISÕES DE 11 DE ABRIL DE 2011
Conselho Nacional, arquive-se o pedido nos termos do art. 39, § 6º,
do Regimento Interno.
Pedido de Providências Nº 0.00.000.000471/2011-89 e
Publique-se. Comunique-se à parte requerente por correio
0.00.000.000473/2011-78
eletrônico.
RELATORA: Conselheira Sandra Lia Simón
REQUERENTE: Ministério Público da União
CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA E
DECISÃO LIMINAR
ALMEIDA NOBRE
(...) O Ofício nº 350/2011/PGJ da lavra da ProcuradoraSecretária-Geral
Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi encaminhado
Adjunta
ao Procurador-Geral da República no dia 28 de março de 2011.
Já a instauração do presente procedimento se deu em 6 de
abril de 2011 e sua distribuição a esta relatoria foi feita em 7 de
DESPACHOS DE 8 DE ABRIL DE 2011
abril de 2011. Com isso, resta demonstrada a urgência da análise
do feito, uma vez que, nos termos do art. 9º, II, da Portaria SOF nº
Processo CNMP nº 0.00.000.000465/2011-21
6/2011, os créditos suplementares cuja abertura dependa de autoRequerente: Giovani Aparecido Nunes
rização legislativa devem ser apresentados à SOF/MP no primeiro
DESPACHO
[…] Dessa forma, tendo em vista que não foram preenchidos os decêndio de abril.
Pelo exposto, com as informações trazidas pelo eminente
requisitos legais para a formulação de consulta perante este CNMP,
Presidente do Conselho Nacional e tendo em vista que a abertura
determino o arquivamento do pedido, nos termos do art. 39, § 6º, do
de crédito suplementar objeto deste autos não encontra vedação
Regimento Interno e do Enunciado n° 005/2008.
normativa, concedo a liminar, ad referendum do Plenário, para que
Publique-se. Comunique-se à parte requerente por correio
seja observado o prazo previsto na Portaria SOF nº 6/2011, maeletrônico.
nifestando-me favoravelmente ao encaminhamento dos créditos adicionais à Secretaria de Orçamento Federal.
CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA E
Publique-se.
ALMEIDA NOBRE
Secretária-Geral
CONSELHEIRA SANDRA LIA SIMÓN
Relatora
Adjunta
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