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A presente autorização estará sujeita ao cancelamento em
caso de descumprimento das exigências constantes na mencionada
Portaria Ministerial, constatada a hipótese por regular inspeção do
trabalho. Processo nº 46220.003231/2016-57, protocolado no dia
16/06/2016.
Nº 212 - Conceder autorização à LIVY MALHAS COMÉRCIO E
CONFECÇÕES LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
01.797.217/0001-37, para reduzir o intervalo intrajornada destinado
ao repouso e à alimentação para 30 (trinta) minutos, no estabelecimento situado na Rua Diamantina, nº 85, Bairro Santa Terezinha,
na cidade de Gaspar (SC); nos exatos termos estabelecidos no parágrafo 3º, do artigo71, da CLT, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar
da publicação desta, renovável por igual período, devendo a solicitação de renovação ser protocolado 03 (três) meses antes do término da 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 a alimentação.
Considerando se tratar de fiscalização indireta, conforme disciplinado no art. 30, § 1º, do Decreto nº. 4.552/2002. Concede-se o
prazo de 30 (trinta) dias para a Requerente retirar os documentos
apresentados nos autos em epígrafe, sob pena de destruição.
A presente autorização estará sujeita ao cancelamento em
caso de descumprimento das exigências constantes na mencionada
Portaria Ministerial, constatada a hipótese por regular inspeção do
trabalho. Processo nº 46220.003184/2016-41, protocolado no dia
15/06/2016.
Nº 213 - Conceder autorização à CATIVA BENEFICIAMENTOS
TEXTEIS LTDA / SC, inscrita no CNPJ sob o nº 10.467.099/000190, para reduzir o intervalo intrajornada destinado ao repouso e à
alimentação para 30 (trinta) minutos, no estabelecimento situado na
Rodovia BR 470 KM 96, s/n, Bairro Ribeirão do Bode, na cidade de
Apiúna (SC); nos exatos termos estabelecidos no parágrafo 3º, do
artigo71, da CLT, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação
desta, renovável por igual período, devendo a solicitação de renovação ser protocolado 03 (três) meses antes do término da 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 a alimentação.
Considerando se tratar de fiscalização indireta, conforme disciplinado no art. 30, § 1º, do Decreto nº. 4.552/2002. Concede-se o
prazo de 30 (trinta) dias para a Requerente retirar os documentos
apresentados nos autos em epígrafe, sob pena de destruição.
A presente autorização estará sujeita ao cancelamento em
caso de descumprimento das exigências constantes na mencionada
Portaria Ministerial, constatada a hipótese por regular inspeção do
trabalho. Processo nº 46220.000687/2016-65, protocolado no dia
29/02/2016.
Nº 214 - Conceder autorização à AJ BENEFICIAMENTO TEXTIL
LTDA / SC, inscrita no CNPJ sob o nº 02.548.987/0001-09, para
reduzir o intervalo intrajornada destinado ao repouso e à alimentação
para 30 (trinta) minutos, no estabelecimento situado na Rua Domingos Sanson, nº 304, Bairro Baependi, na cidade de Jaraguá do Sul
(SC); nos exatos termos estabelecidos no parágrafo 3º, do artigo71, da
CLT, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta,
renovável por igual período, devendo a solicitação de renovação ser
protocolado 03 (três) meses antes do término da 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 a alimentação.
Considerando se tratar de fiscalização indireta, conforme disciplinado no art. 30, § 1º, do Decreto nº. 4.552/2002. Concede-se o
prazo de 30 (trinta) dias para a Requerente retirar os documentos
apresentados nos autos em epígrafe, sob pena de destruição.
A presente autorização estará sujeita ao cancelamento em
caso de descumprimento das exigências constantes na mencionada
Portaria Ministerial, constatada a hipótese por regular inspeção do
trabalho. Processo nº 46220.003127/2016-62, protocolado no dia
14/06/2016.
Nº 215 - Conceder autorização à CONFECÇÕES JÔ JÔ LTDA / SC,
inscrita no CNPJ sob o nº 83.938.985/0001-28, para reduzir o intervalo intrajornada destinado ao repouso e à alimentação para 30
(trinta) minutos, no estabelecimento situado na Rua Maringá, nº 533,
Bairro Salto do Norte, na cidade de Blumenau (SC); nos exatos
termos estabelecidos no parágrafo 3º, do artigo71, da CLT, pelo prazo
de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta, renovável por igual
período, devendo a solicitação de renovação ser protocolado 03 (três)
meses antes do término da 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 a alimentação.
Considerando se tratar de fiscalização indireta, conforme disciplinado no art. 30, § 1º, do Decreto nº. 4.552/2002. Concede-se o
prazo de 30 (trinta) dias para a Requerente retirar os documentos
apresentados nos autos em epígrafe, sob pena de destruição.
A presente autorização estará sujeita ao cancelamento em
caso de descumprimento das exigências constantes na mencionada
Portaria Ministerial, constatada a hipótese por regular inspeção do
trabalho. Processo nº 46220.003391/2016-04, protocolado no dia
21/06/2016.
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Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil
.
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 197, DE 23 DE JUNHO DE 2016
Prorroga o prazo final para apresentação do
relatório final, pela Comissão de Seleção ao
Ministro dos Transportes, Portos e Aviação
Civil, das atividades de que trata a Portaria
no 245, de 4 de setembro de 2015, publicada
no Diário Oficial da União de 8 de setembro
de 2015, referentes aos Editais de Chamamento Público MT nº 1, 2 e 10 de 2015.
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no uso das atribuições conferidas pelo art.
87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição; e
Considerando o disposto na Nota Informativa nº
2007/2016/CGEP/DECON/SFAT/MT, de 15 de junho de 2016, do
Departamento de Concessões da Secretaria de Fomento para Ações de
Transportes, resolve:
Art. 1º Prorrogar em 60 (sessenta) dias o prazo estabelecido
na Portaria nº 245, de 4 de setembro de 2015, publicada no DOU de
8 de setembro de 2015, para a apresentação do relatório final de
análise dos estudos técnicos referentes aos Editais de Chamamento
Público MT nº 1, 2 e 10 de 2015, publicados no DOU de 10 de junho
de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
MAURÍCIO QUINTELLA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
PORTARIA Nº 1.107, DE 23 DE JUNHO DE 2016
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 24, da Estrutura Regimental da
Autarquia, aprovada pelo Decreto nº 8.489, de 10 de julho de 2015,
publicado no D.O.U. de 13 de julho de 2015, e o art. 178 do Regimento Interno aprovado pela Resolução/CA nº 26 de 05/05/2016 e
publicada no DOU de 12/05/2016, e tendo em vista o constante no
Processo nº 50600.015109/2016-26, resolve:
Art. 1º. CRIAR o Contorno de Estância como integrante da
BR-101/SE, conforme se segue:
Código: 101CSE1005;
Local de Início: Entr. BR-101 (Km 149);
Local de Fim: Entr. BR-101 (Km 159 - Contorno de Estância);
Km Inicial: 0,0;
Km Final: 9,5;
Extensão: 9,5 km;
Superfície: PLA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
VALTER CASIMIRO SILVEIRA
PORTARIA Nº 1.108, DE 23 DE JUNHO DE 2016
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 24, da Estrutura Regimental da
Autarquia, aprovada pelo Decreto nº 8.489, de 10 de julho de 2015,
publicado no D.O.U. de 13 de julho de 2015, e o art. 178 do Regimento Interno aprovado pela Resolução/CA nº 26 de 05/05/2016 e
publicada no DOU de 12/05/2016, e tendo em vista o constante do
Processo nº 50620.000395/2015-14, resolve:
Art. 1º REDUZIR a largura da faixa de domínio estabelecida
pelo Projeto de Implantação e Pavimentação da rodovia BR-104/AL,
na Travessia Urbana de União dos Palmares, segmento: Km 33,84 ao
Km 36,64, com extensão de 2,8 Km, aprovado através da Portaria nº
198, de 15 de dezembro de 1971, junto ao Processo nº 54.291/71 da
Diretoria de Planejamento do extinto DNER, de 80 metros para 50
metros, sendo 25 metros para cada lado a partir de seu eixo, em
conformidade com estudo técnico realizado pela Superintendência
Regional do Estado de Alagoas, ratificado pela Coordenação Geral de
Desapropriação e Reassentamento e aprovado por unanimidade pela
Diretoria Colegiada do DNIT conforme Relato nº 045/2016 e Ata da
10ª Reunião Extraordinária realizada em 15/03/2016.
Parágrafo único. Determinar que a Superintendência Regional do Estado de Alagoas adote todas as providências necessárias à
destinação das áreas que deixaram de integrar a faixa de domínio da
rodovia, bem como aquelas que objetivam a manutenção da segurança viária no segmento ora especificado.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IVANILDO MOTA DE SOUZA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016062400140

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Nº 120, sexta-feira, 24 de junho de 2016
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
RETIFICAÇÃO
Nos arts. 2º, inciso X, e 3º, inciso I, da Resolução nº 382, de
14 de junho de 2016, publicada em resumo no Diário Oficial da
União de 15 de junho de 2016, Seção 1, páginas 56 e 57:
Onde se lê:
"Art. 2º .............................
..........................................
X - ficam revogados os itens 3.2 a 3.5, 6.6.8, 21.6.1, 21.6.2,
21.11.1, 21.11.3, 21.14.1 e 21.15.1.
Art. 3º ..............................
I - os itens 2, 3, 4, 6, 7, 14, 16, 17, 20, 22 e 23 passam a
vigorar com a redação dada no Anexo V desta Resolução.";
Leia-se:
"Art. 2º .............................
..........................................
X - ficam revogados os itens 3.2 a 3.5, 6.6.4.2, 6.6.5.1,
6.6.5.2, 6.6.7.1, 6.6.7.2, 6.6.8, 21.6.1, 21.6.2, 21.11.1, 21.11.3,
21.14.1 e 21.15.1.
Art. 3º ..............................
I - o título da Tabela II e os itens 2, 3, 4, 6, 7, 14, 16, 17, 20,
22 e 23 passam a vigorar com a redação dada no Anexo V desta
Resolução;".

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS
RESOLUÇÃO Nº 4.837, DE 22 DE JUNHO DE 2016
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso
da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do
Regimento Interno, considerando o que consta do processo nº
50300.000346/2016-77 e tendo em vista a aprovação do Superintendente de Outorgas, conforme delegação de competência contida na
Portaria nº 282/2014-DG, de 3 de outubro de 2014, resolve:
Art. 1º Aditar o Termo de Autorização nº 181-ANTAQ, de
21 de dezembro de 2004, de titularidade da empresa FARSTAD
SHIPPING LTDA., CNPJ nº 02.873.539/0001-80, passando a vigorar
na forma e condições fixadas em seu 2º Termo Aditivo, em virtude de
alteração da razão social.
Art. 2º A íntegra do citado Termo Aditivo encontra-se disponível no sítio eletrônico da Agência: www.antaq.gov.br.
Art. 3º A presente Resolução entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União - DOU.
FERNANDO JOSÉ DE PÁDUA COSTA FONSECA
RESOLUÇÃO Nº 4.840, DE 22 DE JUNHO DE 2016
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso
da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do
Regimento Interno, considerando o que consta do processo nº
50300.005290/2016-47 e tendo em vista a aprovação do Superintendente de Outorgas, conforme delegação de competência contida na
Portaria nº 282/2014-DG, de 3 de outubro de 2014, resolve:
Art. 1º Aditar o Termo de Autorização nº 1.140-ANTAQ, de
2 de fevereiro de 2015, de titularidade do microempreendedor individual Fernando Antônio Maia Barreto 09061559405, CNPJ nº
20.906.601/0001-75, passando a vigorar na forma e condições fixadas
em seu 1º Termo Aditivo, em decorrência da inclusão de embarcação.
Art. 2º A íntegra do citado Termo Aditivo encontra-se disponível no sítio eletrônico da Agência - www.antaq.gov.br.
Art. 3º A presente Resolução entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União - DOU.
FERNANDO JOSÉ DE PÁDUA COSTA FONSECA
RESOLUÇÃO Nº 4.841, DE 22 DE JUNHO DE 2016
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso
da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do
Regimento Interno, considerando o que consta do processo nº
50300.005761/2016-17 e tendo em vista a aprovação do Superintendente de Outorgas, conforme delegação de competência contida na
Portaria nº 282/2014-DG, de 3 de outubro de 2014, resolve:
Art. 1º Aditar o Termo de Autorização nº 958-ANTAQ, de
13 de junho de 2013, de titularidade da empresa BM Marítima Ltda.
- ME, CNPJ nº 15.691.315/0001-08, passando a vigorar na forma e
condições fixadas em seu 1º Termo Aditivo, em virtude da alteração
da razão social e mudança do endereço de sua sede.
Art. 2º A íntegra do citado Termo Aditivo encontra-se disponível no sítio eletrônico da Agência - www.antaq.gov.br.
Art. 3º A presente Resolução entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União - DOU.
FERNANDO JOSÉ DE PÁDUA COSTA FONSECA

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

