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d) Parque Estadual do Pico do Itambé;
e) Parque Estadual da Serra Negra;
f) Estação Ecológica Mata dos Ausentes;
g) Área de Proteção Ambiental Água das Vertentes;
III - sob a gestão da Prefeitura Municipal de Felício dos
Santos:
a) Área de Proteção Ambiental Felício dos Santos;
IV - sob a gestão da Prefeitura Municipal de Couto de
Magalhães de Minas:
a) Área de Proteção Ambiental Rio Manso.
Art. 2º O Mosaico de Unidades de Conservação contará com
o apoio de um Conselho, com caráter consultivo, que atuará como
instância de gestão integrada das unidades de conservação constantes
do art. 1º desta Portaria.
Art. 3º O Conselho do Mosaico de Unidades de Conservação
terá a seguinte composição:
I - representação de órgãos e entidades públicas:
a) um representante de cada uma das unidades de conservação listadas no art. 1º desta Portaria;
b) um representante da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater - Escritório
Regional - Suplente: representante do Instituto de Desenvolvimento
do Norte de Minas Gerais - Idene;
c) um representante da Superintendência de Meio Ambiente
- Supram - Regional Jequitinhonha - Suplente: representante da Polícia Militar Ambiental;
d) um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF
- Escritório Regional Alto Jequitinhonha - Suplente: representante do
Instituto Estadual de Florestas - IEF - Diretoria de Áreas Protegidas;
II - representação da sociedade civil:
a) um representante do Instituto Biotrópicos;
b) um representante da Organização não Governamental Andarilhos da luz;
- Suplente: representante da Associação Montanhas do Espinhaço;
c) um representante da Organização não Governamental Funivale;
- Suplente: representante do Instituto de Desenvolvimento
Sócio-Ambiental da Serra do Gavião - IDASEG;
d) um representante do Instituto Mineiro de Agropecuária IMA Itamarandiba;
- Suplente: representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - Couto Magalhães de Minas;
e) um representante da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais;
- Suplente: representante do Centro de Assessoria aos Movimentos Populares do Vale do Jequitinhonha - Campo Vale;
f) um representante da Serra do Cabral Agro-Indústria SCAI;
Suplente: representante da V&M Florestal;
g) um representante da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri - Departamento de Ciências Biológicas;
- Suplente: representante da Universidade Federal dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri - Departamento de Turismo;
h) um representante da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais - Departamento de Ciências Biológicas;
- Suplente: representante da Universidade Federal de Minas
Gerais - Instituto de Geociências/Departamento de Geografia.
Art. 4º Ao Conselho do Mosaico compete:
I - elaborar seu regimento interno, no prazo de noventa dias,
contados da sua instituição;
II - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e
otimizar:
a) as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, tendo em vista, especialmente:
1. os usos na fronteira entre unidades;
2. o acesso às unidades;
3. a fiscalização;
4. o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo;
5. a pesquisa científica;
6. a alocação de recursos advindos da compensação referente
ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo
impacto ambiental;
b) a relação com a população residente na área do mosaico;
III - manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de unidades;
IV - manifestar-se, quando provocado por órgão executor,
por conselho de unidade de conservação ou por outro órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, sobre assunto de interesse para a gestão do mosaico.
Art. 5º O Conselho do Mosaico será presidido por um dos
chefes das unidades de conservação abrangidos pelo Mosaico, escolhido pela maioria simples de seus membros.
Art. 6º O mandato de conselheiro será de dois anos, renovável por igual período, não remunerado e considerado atividade
de relevante interesse público.
Art. 7º O conselho de Mosaico poderá convidar representantes de outros órgãos governamentais, não governamentais e pessoas de notório saber, para contribuir na execução dos seus trabalhos.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO
PORTARIA N o- 21, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da competência que lhe foi
atribuída pela Portaria n° 819, de 05 de novembro de 2009, da
Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, e, de acordo com o artigo n.º 22 da Lei n.º
9.636, de 15 de maio de 1998 e artigo 14, do Decreto n.º 3.725, de 10
de janeiro de 2001, resolve:
Art. 1° Autorizar a utilização, sob regime de permissão de
uso, com ônus a MÁRCIO S. LEITE LTDA. - CNPJ nº
01.669.417/0001-04 de 7.044,04 m², situado no Aterro do Bacanga ao lado do Circo da Cidade, Município de São Luís, Estado do
Maranhão, no período de 30/11 a 04/12/2010, destinado a realização
do evento "SHOW DAS BANDAS GAROTA SAFADA E REVELAÇÃO", de acordo com os elementos constantes do Processo n°
04952.003468/2010-38.
Art. 2° Serão cobrados do permissionário, a título de ressarcimento, os custos administrativos da União, relacionados direta ou
indiretamente com o evento, nos termos do disposto no parágrafo 6º,
do artigo 14, do Decreto n.º 3.725, de 10/01/2001.
Art. 3° Durante o período a que se refere a Permissão de Uso
de que trata o artigo 1º desta Portaria, fica o permissionário obrigado
a afixar na área em que se realizará o evento e em local visível ao
público 01 (uma) placa confeccionada segundo o Manual de Placas
da SPU, com os seguintes dizeres: "ÁREA DE USO COMUM DO
POVO, COM PERMISSÃO DE USO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU".
Art. 4º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
JORGE LUÍS PINTO
o-

PORTARIA N 23, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010
O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da competência que lhe foi
atribuída pela Portaria n° 819, de 05 de novembro de 2009, da
Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, e, de acordo com o artigo n.º 22 da Lei n.º
9.636, de 15 de maio de 1998 e artigo 14, do Decreto n.º 3.725, de 10
de janeiro de 2001, resolve:
Art. 1° Autorizar a utilização, sob regime de permissão de
uso, com ônus a MÁRCIO S. LEITE ME. - CNPJ nº
01.669.417/0001-04 de 5.894,57 m², situado no Aterro do Bacanga ao lado do Circo da Cidade, Município de São Luís, Estado do
Maranhão, no período de 23/11 a 27/11/2010, destinado a realização
do evento "SHOW DA BANDA CALYPSO", de acordo com os
elementos constantes do Processo n° 04952.003524/2010-34.
Art. 2° Serão cobrados do permissionário, a título de ressarcimento, os custos administrativos da União, relacionados direta ou
indiretamente com o evento, nos termos do disposto no parágrafo 6º,
do artigo 14, do Decreto n.º 3.725, de 10/01/2001.
Art. 3° Durante o período a que se refere a Permissão de Uso
de que trata o artigo 1º desta Portaria, fica o permissionário obrigado
a afixar na área em que se realizará o evento e em local visível ao
público 01 (uma) placa confeccionada segundo o Manual de Placas
da SPU, com os seguintes dizeres: "ÁREA DE USO COMUM DO
POVO, COM PERMISSÃO DE USO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU".
Art. 4º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
JORGE LUÍS PINTO

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO
PORTARIA N o- 86, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010
A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, observado o inciso I, do art.
3º, da Portaria nº 200, de 29 de junho de 2010, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1.165 e 1.180 do Código Civil Brasileiro, resolve:
Art. 1º Re-ratificar a Portaria nº 365, de 26/12/2002, para
aceitar a doação, com encargo, que faz o Banco Central do Brasil BACEN, à União, nos termos do Voto BCB nº 346/2002, do imóvel
localizado na Av. Presidente Vargas, nº 446, Centro, Município e
Estado do Rio de Janeiro, constituído pelas salas de nº 1901, 1905 e
1906, no 19º andar; salas de nº 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, no 20
º andar; e nº 2101, 2102, 2103, 2104,2105, 2106 e 2107, no 21º andar.
A Doação se faz de acordo com os elementos que integram o Processo nº 04967.000128/2005-29.
Art. 2º O imóvel objeto desta Portaria destinar-se-á ao uso da
Administração Pública Federal.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Ministério do Trabalho e Emprego

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO EM SANTA CATARINA
PORTARIA N o- 208, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010
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:
Conceder autorização a empresa Tigre S.A - Tubos e Conexões, inscrita no CNPJ sob nº 84.684.455/0069-51, para reduzir o
intervalo destinado ao repouso e à alimentação para até 30 (trinta)
minutos, no estabelecimento situado à Rua dos Bororós, nº 84, Distrito industrial, 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 nº 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 027v
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 46220.005494/2010-13).
ADELMO GOMES DOS PASSOS MIRANDA
PORTARIA N o- 209, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010
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:
Conceder autorização a empresa Rodeio Indústria Têxtil Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 85.107.159/0001-62, para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação para até 30 (trinta)
minutos, no estabelecimento situado à Rua Luiz Pisetta, nº 400, Centro, em 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 nº 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 011
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 46220.004439/2010-06).
ADELMO GOMES DOS PASSOS MIRANDA
PORTARIA N o- 210, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010
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:
Conceder autorização a empresa Corte & Design Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.299.221/0001-66, para reduzir o intervalo
destinado ao repouso e à alimentação para até 30 (trinta) minutos, no
estabelecimento situado à Rua XV de novembro, nº 2385 Prédio II
Texto Central Alto, em Pomerode/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 nº 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 e 010 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 46220.004440/2010-22).
ADELMO GOMES DOS PASSOS MIRANDA
PORTARIA N o- 211, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010
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:
Conceder autorização a empresa Cremer S/A - Adesivos
inscrita no CNPJ sob nº 82.641.325/0013-51, para reduzir o intervalo
destinado ao repouso e à alimentação para até 30 (trinta) minutos, no
estabelecimento situado à Rua Ewaldo Jansen, nº 777, Bairro Salto
Weissbach, em Blumenau/SC, nos exatos termos prescrito parágrafo
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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 nº 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, 05
e 110 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 46305.001732/2010-73).
ADELMO GOMES DOS PASSOS MIRANDA
PORTARIA N o- 212, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010
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:
Conceder autorização a empresa Cremer S/A - Matriz, inscrita no CNPJ sob nº 82.641.325/0001-18, para reduzir o intervalo
destinado ao repouso e à alimentação para até 30 (trinta) minutos, no
estabelecimento situado à Rua Iguaçu, nº 291/363, Bairro Itoupava
Seca, em 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 nº 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, 05
e 128 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 46305.001733/2010-18).
ADELMO GOMES DOS PASSOS MIRANDA
PORTARIA N o- 213, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010
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:
Conceder autorização a empresa Spien Tex Tecelagem Ltda,
inscrita no CNPJ sob nº 02.654.050/0001-18, para reduzir o intervalo
destinado ao repouso e à alimentação para até 30 (trinta) minutos, no
estabelecimento situado à Rua Gustavo Zimmermann, nº 4696, Bairro
Itoupava Central, em 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 nº 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 043 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 46305.001410/2010-24).
ADELMO GOMES DOS PASSOS MIRANDA
PORTARIA N o- 214, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010
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:
Conceder autorização a empresa Malhas Rico Ltda, inscrita
no CNPJ sob nº 82.645.938/0001-23, para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação para até 30 (trinta) minutos, no
estabelecimento situado à Rua Fides Deeke, nº 163, Bairro Itoupava
Seca, em 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 nº 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 039
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 46305.001411/2010-79).

1

Nº 227, segunda-feira, 29 de novembro de 2010

PORTARIA N o- 215, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010

PORTARIA N o- 119, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010

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:
Conceder autorização a empresa Toalhas Dianneli Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 02.978.520/0001-07, para reduzir o intervalo
destinado ao repouso e à alimentação para até 30 (trinta) minutos, no
estabelecimento situado à Rua Reinoldo Hoerner, nº 200, Bairro São
Pedro, em Guabiruba/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 nº 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 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 47515.000088/2010-11).

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em conta a Portaria Ministerial N.º 3118, de
03/04/89, publicada no D.O.U. de 05/04/89, que subdelegou competência ao SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, para decidir acerca dos
pedidos de autorização para o trabalho aos sábados, domingos e
feriados civis e religiosos e, considerando o que consta dos autos do
Processo Nº.46472.017882/2009-33, resolve conceder autorização à
empresa PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA, para funcionar aos sábados, domingos e feriados civis e religiosos, em seu
estabelecimento situado na Avenida Manoel Monteiro de Araújo, nº
1.350 Bairro: Vila Jaguará, Município: São Paulo , Estado: São Paulo,
nos termos do que prescreve os artigos 68 e 70, da C.L.T. e as
disposições da Lei Nº605, de 05/01/49 e seu Regulamento aprovado
pelo Decreto N.º 27.048, de 12/08/49, pelo prazo de 02 (dois) anos,
a contar da publicação desta, renovável por igual período, devendo o
respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes
do término desta autorização, observados os requisitos constantes das
alíneas do artigo 2º, da referida Portaria Ministerial N.º 3118/89.
Outrossim, observa-se que a presente autorização estará sujeita a
cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes
da mencionada Portaria Ministerial, constatada a hipótese por regular
inspeção do Trabalho.

ADELMO GOMES DOS PASSOS MIRANDA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO EM SÃO PAULO
PORTARIA N o- 116, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em conta o que consta no artigo 1º, parágrafo
1º, da Portaria Ministerial N.º 1.095 de 19/05/10, publicada no
D.O.U. de 20/05/10, e considerando o que consta dos autos do processo n.º 46264.001536/2010-22, resolve conceder autorização à empresa TECELAGEM SÃO CARLOS S/A para reduzir o intervalo
destinado ao repouso e à alimentação conforme consta na cláusula
trigésima oitava do acordo coletivo de trabalho, em seu estabelecimento situado na Avenida São Carlos, nº 660, Bairro: Vila Lutfalla,
Município: São Carlos, Estado: São Paulo, nos termos do que prescreve o parágrafo 3º, do artigo 71, da Consolidação das Leis do
Trabalho, pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da publicação desta,
renovável por igual período, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término desta autorização, observados os requisitos do artigo 1º da referida portaria
Ministerial n.º 1.095/10 com a juntada de relatório médico resultante
do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos a redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação.
O horário a ser observado é o que consta das fls. 38 e 39 do referido
processo. Outrossim, observa-se que a presente autorização abrangerá
os Setores Produtivos e estará sujeita a cancelamento em caso de
descumprimento das exigências constantes da mencionada Portaria
Ministerial, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho.
JOSÉ ROBERTO DE MELO
o-

PORTARIA N 117, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
legais e tendo em conta o que consta no artigo 1º, parágrafo 1º, da
Portaria Ministerial N.º 1.095 de 19/05/10, publicada no D.O.U. de
20/05/10, e considerando o que consta dos autos do processo n.º
47998.006533/2010-63, resolve conceder autorização à empresa EATON LTDA - DIVISÃO TRANSMISSÕES para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação conforme consta na cláusula terceira
do acordo coletivo de trabalho, em seu estabelecimento situado na Rua
Clark, nº 2.061, Bairro: Macuco, Município: Valinhos, Estado: São Paulo, nos termos do que prescreve o parágrafo 3º, do artigo 71, da Consolidação das Leis do Trabalho, pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da
publicação desta, renovável por igual período, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término desta
autorização, observados os requisitos do artigo 1º da referida portaria
Ministerial n.º 1.095/10 com a juntada de relatório médico resultante do
programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos a
redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação. O horário a
ser observado é o que consta das fls. 39 e 40 do referido processo.
Outrossim, observa-se que a presente autorização abrangerá os Grupos
10/11, 12, 13, 15 e 16 e estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da mencionada Portaria Ministerial, constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho.
JOSÉ ROBERTO DE MELO
o-

PORTARIA N 118, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais deste órgão, aprova nos termos da Portaria nº 2, de
25/05/2006, da Secretaria de Relações do Trabalho/MTE e, em conformidade com a documentação constante no processo
nº.46473.001619/2009-12; HOMOLOGA O QUADRO DE CARREIRA do Corpo Docente do CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO
- UNIFAI - mantido pelo Instituto Educacional Seminário Paulopolitano, inscrito no CNPJ/MF Nº 63.031.394/0001-00.

ADELMO GOMES DOS PASSOS MIRANDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012010112900086
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.

Ministério dos Transportes
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 288, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso
das atribuições conferidas no inciso II do parágrafo único do art. 87
da Constituição Federal e o disposto no Decreto nº 4.803, de 8 de
agosto de 2003, publicado no DOU de 11 de agosto de 2003, resolve:
Art. 1º Prorrogar, por mais 20 (vinte) dias, o prazo para a
apresentação do Relatório Final relativo ao encerramento das atividades do Grupo Executivo, a que se refere o parágrafo único do art.
1º da Portaria nº 82, de 30 de março de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO SÉRGIO PASSOS

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO N o- 696,
DE 29 DE SETEMBRO DE 2010(*)
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso da competência
que lhe é conferida pelo art. 4º, inciso VI, do Regimento Interno, na
forma do disposto na Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, nos
artigos. 43 e 44 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com a
redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de
2001 e com base na Resolução nº 912-ANTAQ, de 23 de novembro
de 2007 e no regulamento aplicável, à vista dos elementos constantes
do Processo nº 50306.000720/2009-55 e tendo em vista o que foi
deliberado na 279ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada em 29
de setembro de 2010, resolve:
I - Autorizar a empresa Z & L NAVEGAÇÃO LTDA-ME,
CNPJ nº 10.547.682/0001-00, doravante denominada Autorizada,
com sede na rua Silvério Sirotheau Correa, nº 2.415, Fátima, Santarém-PA, a operar, por prazo indeterminado, como empresa brasileira
de navegação, na prestação de serviço de transporte passageiros e
misto na navegação interior de percurso longitudinal interestadual, na
Bacia Amazônica, entre os municípios de Manaus-AM e Monte Alegre-PA.
II - A presente Autorização será exercida em regime de
liberdade de preços, cumprindo a ANTAQ reprimir toda prática prejudicial à livre competição, bem assim o abuso do poder econômico,
adotando-se nestes casos as providências previstas no art. 31 da Lei
nº 10.233, de 2001.
III - Esta autorização poderá ser extinta por renúncia, falência ou extinção da Autorizada, ou pela ANTAQ, por via de anulação ou cassação, mediante processo regular, na forma do disposto
no art. 18, da Norma aprovada pela Resolução nº 912-ANTAQ.
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