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GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA No- 310, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
da atribuição que lhe confere os incisos I e II do parágrafo único do
art. 87 da Constituição Federal e considerando o disposto no Decreto
no 6.101, de 26 de abril de 2007, no art. 6o do Decreto no 7.689, de
2 de março de 2012 e na Portaria no 75, de 8 de março de 2012, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, resolve:

Art. 1o Alterar os limites fixados por meio dos Anexos I e II
da Portaria no 231, de 9 de julho de 2012, para empenho com diárias,
passagens e despesas de locomoção em 2012, no âmbito da Secretaria
de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, do Fundo Nacional
do Meio Ambiente-FNMA, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA e do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes,
na forma dos anexos abaixo, permanecendo inalterados os limites
atribuídos anteriormente às demais unidades diretamente subordina-
das e vinculadas a este Ministério do Meio Ambiente.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IZABELLA TEIXEIRA

ANEXO I

R$ 1,00
UNIDADES LIMITE JAN/DEZ 2012

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. Re-
nováveis-IBAMA

20.092.990

Inclui as despesas relativas à subfunção 125, exceto créditos ex-
traordinários e recursos de doações e de convênios.

ANEXO II

R$ 1,00
UNIDADES LIMITE JAN/DEZ 2012

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 806.146
Fundo Nacional do Meio Ambiente-FNMA 360.863
IBAMA 12.107.563
Instituto Chico Mendes de Conservação 10.930.008

Inclui as demais despesas, exceto a subfunção 125, créditos extraor-
dinários e recursos de doações e de convênios.

RETIFICAÇÃO

No Anexo da Portaria no 211, de 26 de junho de 2012,
publicada no Diário Oficial da União de 27 de junho de 2012, Seção
1, página 56, onde se lê: "Art. 6o As inscrições serão gratuitas e
realizadas no período de 25 de junho a 14 de setembro de 2012,
mediante o preenchimento da ficha de inscrição e do relatório da
iniciativa em formato eletrônico disponíveis no site da A3P
<www.mma.gov.br/a3p>", leia-se: "Art. 6o As inscrições serão gra-
tuitas e realizadas no período de 25 de junho a 2 de outubro de 2012,
mediante o preenchimento da ficha de inscrição e do relatório da
iniciativa em formato eletrônico disponíveis no site da A3P
< w w w. m m a . g o v. b r / a 3 p > " .

No Anexo da Portaria no 211, de 2012, onde se lê: "Art. 20.
A Quarta Edição do "Prêmio Melhores Práticas da A3P" e a Primeira
Edição do "Destaque da Rede A3P" seguirão o seguinte calendário: I
- inscrição: de 25 de junho a 14 de setembro de 2012; II - processo
de julgamento: de 17 de setembro a 28 de outubro de 2012;", leia-se:
"Art. 20. A Quarta Edição do "Prêmio Melhores Práticas da A3P" e
a Primeira Edição do "Destaque da Rede A3P" seguirão o seguinte
calendário: I - inscrição: de 25 de junho a 02 de outubro de 2012; II
- processo de julgamento: de 03 de outubro a 30 de outubro de
2012;"

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO

RESOLUÇÕES DE 12 DE SETEMBRO DE 2012

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO da AGÊNCIA
NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no exercício da competência a que
se refere à Resolução nº 273, de 27 de abril de 2009, torna público
que o DIRETOR JOÃO GILBERTO LOTUFO CONEJO, com fun-
damento no art. 12, V, da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e com
base na delegação que lhe foi conferida por meio da Resolução nº 6,
de 1º de fevereiro de 2010, publicada no DOU de 3/02/2010, resolveu
outorgar à:

No 499 - LH Agropastoril Adm. Participações Ltda, Re-
servatório da UHE de Mascarenhas de Moraes/Peixoto (rio Grande),
Município de Ibiraci/Minas Gerais, irrigação.

No 500 - José Peroni Neto, Reservatório da UHE de Mas-
carenhas de Moraes/Peixoto (rio Grande), Município de Cássia/Minas
Gerais, irrigação.

No 501 - Marcelo Roberto Paracampos, Açude Choró Li-
mão/Pompeu Sobrinho (rio Choró), Município de Choró/Ceará, ir-
rigação.
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No 502 - Olimpio Rotta, rio Bezerra, Município de Ca-
beceiras/Goiás, irrigação.

No 503 - Central Energética Açúcar e Álcool Ltda., Re-
servatório da UHE Ilha Solteira (rio Paraná), Município de Limeira
do Oeste/Minas Gerais, indústria.

No 504 - Usina Bazan S. A., rio Pardo, Município de Pon-
tal/São Paulo, indústria.

No 505 - Frigorífico Guapé Ltda., Reservatório da UHE
Furnas (rio Grande), Município de Guapé/Minas Gerais, indústria.

No 507 - ASMETO - Associação dos Magistrados do Estado
do Tocantins, Reservatório da UHE de Luiz Eduardo Magalhães (rio
Tocantins), Município de Palmas/Tocantins, irrigação.

No 508 - José Carlos Munhoz Fernandes, Wagner Munhoz
Fernandes, José Célio Vieira Maia e Kleber Bernardes da Silva,
Reservatório da UHE de Furnas (rio Sapucaí), Município de Al-
fenas/Minas Gerais, irrigação.

No 509 - Fernanda Marin Permanhane, rio São Mateus, Mu-
nicípio de São Mateus/Espírito Santo,irrigação.

No 510 - Valdenz Ferreira de Souza, rio Cotaxé ou raço norte
do rio São Mateus, Município de Nova Venécia/Espírito Santo, ir-
rigação.

No 511 - Jesus Roque Lubiana, rio Cricaré ou Braço Sul do
rio Mateus, Município de São Mateus/Espírito Santo, irrigação.

No 512 - Ildeu Pereira Brandão, rio Paranaíba, Município de
Carmo do Paranaíba/Minas Gerais, irrigação.

No 513 - Pedro Alcântara Ribeiro Neto, Reservatório da
UHE de Chavantes (rio Paranapanema/rio Itararé), Município de Car-
lópolis/Paraná, irrigação.

No 514 - Synesio Brandão Borges, Reservatório da UHE
Canoas I (rio Paranapanema), Município de Itambaracá/Paraná, ir-
rigação.

No 515 - Maria Cristina Henschel Neumann, Reservatório da
UHE de Capivara (rio Paranapanema), Município de Maracaí/São
Paulo, irrigação.

No 516 - João José Pereira, Reservatório da UHE São Simão
(rio Paranaíba), Município de Gurinhatã/Minas Gerais, irrigação e
dessedentação animal.

No 517 - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita,
Reservatório da UHE Ilha Solteira (rio Paraná), Município de Sel-
víria/Mato Grosso do Sul, irrigação.

No 518 - Genivaldo Alves Vieira, rio Jequitinhonha, Mu-
nicípio de Itaobim/Minas Gerais, irrigação.

No 519 - Elio Francisco Lima, rio Jequitinhonha, Município
de Medina/Minas Gerais, irrigação.

No 520 - Túlio Buzim de Lima, rio Jequitinhonha, Município
de Araçuaí/Minas Gerais, irrigação.

No 521 - Maria Madalena Diniz Linhares Monsef, Reser-
vatório da UHE Marimbondo (rio Grande), Município de Colôm-
bia/São Paulo, irrigação.

No 522 - Elias Antônio Freire Barbosa, Reservatório da UHE
Furnas (rio Grande), Município de Boa Esperança/Minas Gerais, ir-
rigação.

No 523 - Geraldo Magela Antunes Couto, Reservatório da
UHE Furnas (rio Grande), Município de Formiga/Minas Gerais, ir-
rigação.

No 524 - Carlos Daniel Cláudio, Reservatório da UHE Fur-
nas (rio Grande), Município de Nepomuceno/Minas Gerais, irriga-
ção.

No 525 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE,
rio Paraíba do Sul, Município de Barra do Piraí/Rio de Janeiro,
abastecimento público.

No 526 - Cesbe S.A. Engenharia e Empreendimentos, rio
Jari, Município de Almeirim e Laranjal do Jari/Pará e Amapá, in-
dústria e afins.

No 527 - Fazenda Construções e Terraplenagem Ltda., rio
Negro, Município de Rio Negro/Paraná, mineração.

No 528 - Sucocítrico Cutrale Ltda., rio Pardo, Município de
Tambaú/São Paulo, irrigação.

No 529 - Nercídio Almudi, Reservatório da UHE Capivara
(rio Paranapanema), Município de Alvorada do Sul/Paraná, aquicul-
tura.

No 531 - Malteria do Vale Ltda., rio Paraíba do Sul, Mu-
nicípio de Taubaté e Tremembé/São Paulo, indústria.

O inteiro teor das Resoluções de outorga, bem como as
demais informações pertinentes estarão disponíveis no site
w w w. a n a . g o v. b r.

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO da AGÊNCIA
NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no exercício da competência a que
se refere à Resolução nº 273, de 27 de abril de 2009, torna público
que o DIRETOR JOÃO GILBERTO LOTUFO CONEJO, com fun-
damento no art. 12, V, da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e com
base na delegação que lhe foi conferida por meio da Resolução nº 6,
de 1º de fevereiro de 2010, publicada no DOU de 3/02/2010, re-
solveu:

Nº 506 - Revogar, a partir de 25/05/2012, a pedido do in-
teressado, a outorga de direito de uso de recursos hídricos emitida
pela Resolução ANA nº 193, de 12 de abril de 2011, publicada no
DOU de 18 de abril de 2011, seção 1, página 85, a qual outorgou à
Alvaro Miguel de Souza, o direito de uso de recursos hídricos para
captação de água no rio Paraibuna, com a finalidade de mineração,
Município de Belmiro Braga, Estado de Minas Gerais.

Nº 530 - Revogar, a partir de 09/09/2011, a pedido do in-
teressado, a outorga de direito de uso de recursos hídricos emitida
pela Resolução ANA no 116/2008, publicada no DOU de 10 de abril
de 2008, seção 1, pág. 60, a qual outorgou à Louis Dreyfus Com-
modities Bioenergia S.A. para captação de água na Lagoa da Prata,
com a finalidade de irrigação, Município de Lagoa da Prata, Estado
de Minas Gerais.

Nº 532 - Revogar, a partir de 28 de março de 2011, a
Resolução nº 403, de 10 de outubro de 2007, emitida pela Agência
Nacional de Águas - ANA, publicada no Diário Oficial da União em
18 de outubro de 2007, Seção I, página 57, a qual outorgou ao
Serviço Autônomo de Água e de Esgoto de Jacareí, CNPJ nº
48.962.625/0001-60, o direito de uso de recursos hídricos para di-
luição de efluentes tratados no rio Paraíba do Sul, com a finalidade de
esgotamento sanitário no Município de Jacareí, Estado de São Paulo,
por motivo de autorização de uso de recursos hídricos em dupli-
cidade.

O inteiro teor das Resoluções, bem como as demais in-
formações pertinentes estarão disponíveis no site www.ana.gov.br.

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO da AGÊNCIA
NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no exercício da competência a que
se refere à Resolução no 273, de 27 de abril de 2009, torna público
que o DIRETOR JOÃO GILBERTO LOTUFO CONEJO, com fun-
damento no art. 12, V, da Lei no 9.984, de 17/07/2000 e com base na
delegação que lhe foi conferida por meio da Resolução no 6, de
1o/02/2010, publicada no DOU de 03/02/2010, resolveu emitir as
outorgas preventivas de uso dos recursos hídricos à:

No 533 - Malteria do Vale Ltda., rio Paraíba do Sul, Mu-
nicípio de Taubaté e Tremembé/São Paulo, indústria.

No 534 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE,
rio Paraíba do Sul, Município de Barra do Piraí/Rio de Janeiro,
abastecimento público.

O inteiro teor das Resoluções, bem como todas as demais
informações pertinentes estarão disponíveis no site www.ana.gov.br.

FRANCISCO LOPES VIANA

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 435, DE 14 DE
SETEMBRO DE 2012

OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO E DOS TRANSPORTES, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 5° da Lei n° 8.745, de
9 de dezembro de 1993, resolvem:

Art. 1° Autorizar o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT a contratar quinze profissionais, por tempo
determinado, para atender necessidade temporária de excepcional in-
teresse público, na forma da alínea "j" do inciso VI do art. 2° da Lei
n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, conforme detalhado no Anexo
desta Portaria.

Art. 2° A contratação dos profissionais deverá ser efetuada
por meio de processo seletivo simplificado, observados os critérios e
condições estabelecidas pelo Poder Executivo, conforme disposto no
art. 3º da Lei no 8.745, de 1993.

Parágrafo único. O edital de abertura de inscrições para o
processo seletivo simplificado deverá prever o número de vagas, local
de exercício, a descrição das atribuições, a remuneração e o prazo de
duração do contrato, conforme previsto no art. 6º do Decreto nº
4.748, de 16 de junho de 2003.

Art. 3º O DNIT deverá definir a remuneração dos profis-
sionais a serem contratados em conformidade com o inciso II do art.
7º da Lei nº 8.745, de 1993, e com o Anexo II ao Decreto nº 6.479,
de 11 de junho de 2008.

Art. 4° O prazo de duração dos contratos deverá ser de um
ano, com possibilidade de prorrogação até o limite máximo de cinco
anos, conforme previsto no art. 4º, Parágrafo único, inciso IV, da Lei
nº 8.745, de 1993, desde que as prorrogações sejam devidamente
justificadas pelo Diretor-Geral do DNIT, com base nas necessidades
de conclusão das atividades de que trata o Parágrafo único do art. 1º
desta Portaria.

Art. 5° As despesas com as contratações autorizadas por esta
Portaria correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no
Grupo de Natureza de Despesa - GND "1 - Pessoal e Encargos
Sociais", nos termos do § 1° do art. 84 da Lei n° 12.465, de 12 de
agosto de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012, LDO-
2012.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MIRIAM BELCHIOR
Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e

Gestão

PAULO SÉRGIO PASSOS
Ministro de Estado dos Transportes

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.
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ANEXO

Fundamento Legal: Lei nº 8.745/1993, art. 2º, inciso VI, alínea "j"

Local de Lo-
tação

Nível Classificação da ati-
vidade

Área de Atuação Requisitos Va g a s Remuneração

Brasília - DF IV Atividades Técnicas
de Complexidade In-

telectual

Atividades de manutenção, integração e monitoramento do desempenho de aplicativos de informática, compreendendo as aplicações de serviços de
telecomunicações, de sistema de informação, portais e serviços Web, criação e execução de produtos visuais ou aplicadas em artes associadas ao
conhecimento tecnológico, compreendendo o uso de ferramentas de editoração eletrônica; de linguagens de programação Web; de acessibilidade e
usabilidade, ambientes de colaboração, multimídia e Geoprocessamento; Atividades de Estudos, pesquisas e diagnósticos para gerenciar a
organização, recuperação, disseminação, integração e controle de qualidade dos dados e informações; modelar a arquitetura e processos entre sistemas
de informação e portais; Atividades de estudos, pesquisas e diagnósticos para planejar, desenvolver e executar a conectividade da infraestrutura de redes
de comunicação; suporte à elaboração, implementação e supervisão de serviços e aplicações de redes de comunicações.

Graduação em curso de nível superior em Ciência
da Computação, Engenharia de Computação, Enge-
nharia Elétrica, Engenharia de Redes, Sistemas de

Informação ou Telecomunicações,
acrescida de experiência mínima de 03 anos ou

qualificação diferenciada, como pós-graduação lato
sensu, mestrado ou doutorado.

07 R$ 6.130,00

Brasília - DF V Atividades Técnicas
de Complexidade

Gerencial, de Tecno-
logia da Informação

Atividades de gestão e governança de tecnologia da informação, sistemas de computação, redes de computadores, integração de base de dados,
arquitetura e planejamento de sistemas de informação, segurança de sistemas de informação e modelagem e revisão do processos; Atividades de Gestão
de Telecomunicações, redes de comunicação, cluster/grids, segurança da informação e de especificação e apoio à formulação e acompanhamento de
projetos da área de infraestrutura de tecnologia da informação.

Graduação em curso de nível superior em Ciência
da Computação, Engenharia de Computação, Enge-

nharia Elétrica, Engenharia de Redes,
Sistemas de Informação ou Telecomunicações,

acrescida de experiência mínima de 05 anos ou
possuidor de título de mestre ou doutor.

08 R$ 8.300,00

TO TA L 15

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

PORTARIA No- 276, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012

A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o inciso IV, art. 1º, da Portaria MP nº
30, de 16 de março de 2000, e tendo em vista o disposto nos arts.
538, 553 e 555, do Código Civil Brasileiro, e os elementos que
integram o Processo nº 05002.000486/2003-31, resolve:

Art. 1º Autorizar a reversão ao patrimônio do Município de
Ibatiba, Estado do Espirito Santo, do imóvel localizado na Rua Cas-
siano Castelo, nº 214, Bairro Centro, constituído por terreno com área
7.018,00m2 onde se encontra a casa de apoio do Engenheiro de
Fiscalização da BR-262, ainda por averbar, situada na cidade e co-
marca de Ibatiba, área essa registrada na matrícula nº 886 do Livro nº
2 do Cartório de 1º Ofício de Ibatiba/ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PAULA MARIA MOTTA LARA

SUPERINTENDÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA No- 15, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012

A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi de-
legada pelo art. 2o, inciso III, alínea "b", da Portaria SPU no 200, de
29 de junho de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 18, inciso II,
da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, no art. 17, § 2o, inciso I, da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e nos elementos que integram
o processo de no 64483.000001/2006-55, resolve:

Art. 1o Autorizar a Cessão de Uso de Bem Público ao Dis-
trito Federal do imóvel da União caracterizado como nacional interior
com área de 26.367,88m², localizada na Estrada Parque Indústria e
Abastecimento (EPIA)/DF-003, nas imediações da Estação Rodofer-
roviária de Brasília e do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), no
Pátio Ferroviário, Região Administrativa do Plano Piloto - RA-I,
Brasília/DF, registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imó-
veis do Distrito Federal sob a matrícula no 58.455, do Livro no 2, do
Registro Geral, em 22 de abril de 1994;

Art. 2o A cessão a que se refere o art. 1o destina-se a dar
continuidade às atividades desenvolvidas pelos comerciantes infor-
mais do Plano Piloto de Brasília e à instalação de serviços de aten-
dimento ao público.

Art. 3o O prazo de cessão será de 5 (cinco) anos, contado da
data de assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos.

Art. 4o A cessão tornar-se-á nula, independentemente de ato
especial, sem direito à 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. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LÚCIA HELENA DE CARVALHO

Ministério do Trabalho e Emprego
.

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

PORTARIA No- 335, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012

Altera a redação da Portaria SIT/DSST nº
3, de 1º de março de 2002, que baixa ins-
truções sobre a execução do Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT.

A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no
exercício da competência prevista no art. 14, inciso XIII, do Anexo I
do Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004 e no art. 27, inciso XXI,
da Lei n. 10.683, de 28 de maio de 2003 e considerando o disposto
no art. 9º, do Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991, resolve:

Art. 1° A Portaria SIT/DSST nº 3, de 1º de março de 2002,
passa a vigorar acrescida da seguinte Seção I-A:

"I-A - DA INSCRIÇÃO E DO REGISTRO
Art. 1°-A A inscrição ou registro no PAT implica a sujeição

voluntária à integralidade de suas regras, inclusive àquelas relativas
às infrações e respectivas sanções, e está condicionada à efetivação de
inscrição ou registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego -
MTE.

§ 1º A inscrição é o modo de adesão da pessoa jurídica
beneficiária, e o registro o modo de adesão da fornecedora e da
prestadora de alimentação coletiva.

§ 2º A inscrição e o registro têm validade imediata e por
prazo indeterminado, podendo ser inativados por iniciativa do inscrito
ou registrado, independentemente de motivo.

Art. 1°-B A inscrição da pessoa jurídica beneficiária pode ser
realizada exclusivamente com a utilização de formulários eletrônicos
disponíveis para acesso público na rede mundial de computadores.

§ 1º O direito à inscrição alcança as pessoas jurídicas de
direito público e privado, e os empregadores equiparados à empresa,
na forma do que dispõe a legislação previdenciária.

§ 2º O cadastro da pessoa jurídica beneficiária corresponde a
um único número de inscrição, devendo as informações sobre a exe-
cução do Programa ser discriminadas por estabelecimento.

Art. 1°-C O registro da fornecedora de alimentação coletiva
pode ser realizado exclusivamente com a utilização de formulários
eletrônicos disponíveis para acesso público na rede mundial de com-
putadores.

Parágrafo único. O cadastro da fornecedora de alimentação
coletiva deve ser realizado por estabelecimento, recebendo cada um
deles um número de registro próprio.

Art. 1°-D O registro da prestadora de serviço de alimentação
coletiva deve ser requerido dirigido à Coordenação do Programa de
Alimentação do Trabalhador - COPAT, instruído com os seguintes
documentos, por estabelecimento:

I - ficha de registro no PAT devidamente preenchida, con-
forme modelo disponível para acesso público na rede mundial de
computadores;

II - comprovante de inscrição no Ministério da Fazenda;
III - comprovante da existência de vínculo empregatício ou

contratual com o profissional nutricionista indicado como responsável
técnico pelo PAT, e indicação do número do seu registro no Pro-
grama;

IV - indicação da abrangência territorial de utilização do
documento de legitimação; e

V - comprovação de que os documentos de legitimação cum-
prem os requisitos previstos no artigo 17 desta Portaria.

Art. 1°-E Os dados constantes da inscrição ou do registro
devem ser atualizados sempre que houver alteração de informações
cadastrais, e no prazo de trinta dias contados da ocorrência do fato,
sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar informações relativas ao
PAT prevista na legislação trabalhista, tributária ou previdenciária.

Parágrafo único. O número de trabalhadores atendidos e de
refeições servidas deve ser atualizado apenas nos meses de janeiro e
julho de cada exercício, devendo ser informado o número verificado
ao término dos meses imediatamente precedentes.

Art. 1°-F Os comprovantes de inscrição e registro devem ser
mantidos à disposição dos órgãos de fiscalização, permitida a guarda
centralizada, com a concessão do prazo legal para disponibilização da
documentação para a inspeção.

Art. 1°-G A fim de acompanhar a execução do PAT, o órgão
gestor pode determinar, a qualquer tempo, o recadastramento dos
inscritos e registrados.

Parágrafo único. A falta de realização do recadastramento
enseja a inativação automática da inscrição ou do registro do par-
ticipante."

Art. 2º O artigo 4º da Portaria SIT/DSST nº 3, de 2002 passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"Parágrafo único. A documentação relacionada aos dispên-
dios referentes à execução do PAT e à fruição dos incentivos fiscais
deve ser mantida à disposição dos órgãos de fiscalização, de modo a
possibilitar seu exame e confronto com os registros contábeis e fiscais
exigidos pela legislação."

Art. 3° Ficam revogados o caput e parágrafos do artigo 2o e
o caput e parágrafo único do artigo 11, da Portaria nº 3, de 2002.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

VERA LÚCIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

DESPACHOS DA COORDENADORA-GERAL
Em 13 de setembro 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 PROCESSO A.I. EMPRESA UF
1 46219.004142/2010-71 015917061 Fundação do ABC
2 46201.003654/2008-95 013349597 Companhia de Saneamento de Ala-

goas - Casal
AL

3 46201.004101/2010-74 014193001 VAP - Vigilância Armada Patrimo-
nial Ltda.

AL

4 46201.004103/2010-63 013366726 VAP - Vigilância Armada Patrimo-
nial Ltda.

AL

5 46204.004718/2009-26 016957890 Arc Corp Construtora e Incorpora-
dora Ltda.

BA

6 46204.009450/2009-19 019538138 Arc Corp Construtora e Incorpora-
dora Ltda.

BA

7 46281.000373/2008-38 0 1 7 0 0 3 2 11 Elenge - Eletricidade de Projetos
Construções Ltda.

BA

8 46281.000432/2008-78 017003555 Francisco José Suzart Amorim BA
9 46281.000882/2009-41 016978447 Fundação de Apoio ao Menor de

Feira de Santana
BA

10 46782.000370/2008-53 013392590 Igreja Batista Bethléem BA
11 46205.016328/2009-99 017464579 Ceneged - Companhia Eletromecâni-

ca e Gerenciamento de Dados S.A.
CE

12 4 6 2 0 5 . 0 11 8 0 7 / 2 0 0 9 - 1 9 013329995 Cícero Ivangivaldo Ferreira Leite CE
13 46205.014870/2008-26 017484219 Companhia de Integração Portuária

do Ceará (Cearáportos)
CE

14 46205.008033/2010-82 017494508 Full Indústria e Comércio de Con-
fecções Ltda.

CE

15 46205.005230/2010-40 013312413 Fundação de Saúde Pública do Mu-
nicípio de Iguatu

CE

16 46285.000960/2009-78 013822489 Grendene S.A. CE
17 46205.004506/2010-72 017460310 Servi San Ltda. CE
18 46205.005934/2010-12 010096931 Servnac Segurança Ltda. CE
19 46205.007173/2010-33 0 1 7 4 8 5 11 8 Sociedade CT Aldeota de Ensino

Ltda.
CE

20 46206.005561/2010-70 019858957 Esquival Luiz da Silva DF




