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Ratifico a inexigibilidade de licitação, em cumprimento ao
disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, por atender aos requisitos
legais pertinentes, e determino a publicação dos atos no Diário Oficial
da União, como condição de eficácia legal.

Manaus, 24 de setembro de 2002
OZIAS MONTEIRO RODRIGUES

Superintendente

(Of. El. nº 0000393)

GABINETE DO MINISTRO
<!ID236377-000>

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 2 de outubro de 2002

Processo n.º 46000.009317/2002-82
Interessado: Centro Automotivo Taxigás Ltda.
Estrangeiro: Manuel Antônio Gomes da Cunha
Acolho a manifestação do Coordenador-Geral de Imigração,

consubstanciada no despacho de fls. 114, e INDEFIRO o pedido de
recurso interposto pelo interessado.

<!ID236378-000>

Processo n.º 46000.010799/2002-13
Interessado: Morandé Brasil Ltda.
Estrangeiro: Marcelo Vercelli Marin
Acolho a manifestação do Coordenador-Geral de Imigração,

consubstanciada no despacho de fls. 254, e INDEFIRO o pedido de
recurso interposto pelo interessado.

PAULO JOBIM FILHO
(Of. El. nº GM/241)

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO EM
MINAS GERAIS

<!ID235260-000>

PORTARIAS DE 27 DE SETEMBRO DE 2002

Nº 165 - O Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e tendo em vista os termos do artigo 1º, da
Portaria Ministerial nº 3.118 (D.O.U. de 05.04.89) e, o que consta do
processo nº 35097.029142/91-11 apenso 46211.005245/2002-19, re-
solve: renovar, por mais dois (2) anos, obedecidas as normas de
proteção ao trabalho vigentes, a autorização concedida à empresa
Unilever Brasil Ltda, CGC nº 01.068.276/0190-34, estabelecida na
Avenida das Nações, 2448, Distrito Industrial - Vespasiano, no Estado
de Minas Gerais, para trabalhar sob regime ininterrupto (domingos e
feriados civis e religiosos), nos setores de processo, embalagens,
engenharia, suportes, controle - entradas/fiscal, pessoal/restaurante,
ambulatório médico, segurança patrimonial e unidade de sulfonação .
A presente autorização poderá ser cancelada se a Fiscalização do
Trabalho constatar que não estão sendo cumpridas as condições es-
tabelecidas.

Nº 166 - O Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e tendo em vista os termos do artigo 1º, da
Portaria Ministerial nº 3.116 (D.O.U. de 05.04.89) e o que consta do
Processo nº 46211.005999/00-36 apenso 46211.007678/2002-17, re-
solve: renovar a autorização concedida à empresa Unilever Brasil
Ltda - CGC 61.068.276/0190-34, para reduzir o intervalo destinado
ao repouso e alimentação de seus empregados para 30 (trinta) mi-
nutos do estabelecimento fabril situado à Av. das Nações, 2448,
Distrito Industrial - Vespasiano, no Estado de Minas Gerais, por um
período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme art. 4º da citada
Portaria, a contar da publicação. A presente autorização poderá ser
cancelada se a Fiscalização do Trabalho constatar que não estão
sendo cumpridas as condições estabelecidas.

CELSO MARTINS COSTA
(Of. El. nº CDIn/413)

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO EM
SANTA CATARINA

<!ID235778-000>

PORTARIAS DE 30 DE SETEMBRO DE 2002

O DELEGADO REGIONAL DO TRABALHO NO ESTA-
DO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições conferidas pela
Portaria Ministerial no 3.116/89, com fundamento no artigo 71, pa-
rágrafo 3, da CLT, e considerando as conclusões do parecer exarado
pelo Serviço de Segurança e Saúde do Trabalhador, Resolve:

No 251 - Reduzir o intervalo para alimentação e repouso dos em-
pregados da empresa ATALIBA COZINHA INDUSTRIAL LTDA
situada à RUA IGUACU 291 ITOUPAVA SECA BLUMENAU, CGC
75335109002041, de uma hora para 00:30 minutos, ficando auto-
rizados os seguintes intervalos 11:00 às 11:30; 12:00 às 12:30; 19:00
às 19:30; 00:00 às 01:00 h. Para o refeitorio. por um período de 24
meses, a contar da publicação. A presente autorização poderá ser
cancelada se a Fiscalização do Trabalho constatar que não estão
sendo cumpridas as condições estabelecidas. (Processo DRT/SC/No

46220.009340/2002-82).

No 252 - Reduzir o intervalo para alimentação e repouso dos em-
pregados da empresa ATALIBA COZINHA INDUSTRIAL LTDA
situada à RUA CRUZ E SOUZA 818 CENTRO BENEDITO NOVO,
CGC 75335109004923, de uma hora para 00:30 minutos, ficando
autorizados os seguintes intervalos 11:00 às 11:30; 12:00 às 12:30;
19:00 às 19:30; 00:00 às 01:00 h. por um período de 24 meses, a
contar da publicação. A presente autorização poderá ser cancelada se
a Fiscalização do Trabalho constatar que não estão sendo cumpridas
as condições estabelecidas. (Processo DRT/SC/No

46220.009342/2002-71).

No 253 - Reduzir o intervalo para alimentação e repouso dos em-
pregados da empresa ATALIBA COZINHA INDUSTRIAL LTDA
situada à RUA EURICO DUWE S/N RIO DA LUZ JARAGUA DO
SUL, CGC 75335109001584, de uma hora para 00:30 minutos, fi-
cando autorizados os seguintes intervalos 11:00 às 11:30; 12:00 às
12:30; 19:00 às 19:30; 00:00 às 01:00 h. Para o refeitorio, por um
período de 24 meses, a contar da publicação. A presente autorização
poderá ser cancelada se a Fiscalização do Trabalho constatar que não
estão sendo cumpridas as condições estabelecidas. (Processo
D RT / S C / N o 46220.008678/2002-17).

No 254 - Reduzir o intervalo para alimentação e repouso dos em-
pregados da empresa ATALIBA COZINHA INDUSTRIAL situada à
AV GETULIO VARGAS, 151 CENTRO BRUSQUE, CGC
75335109005067, de uma hora para 00:30 minutos, ficando auto-
rizados os seguintes intervalos 11:00 às 11:30; 12:00 às 12:30; 19:00
às 19:30; 00:00 às 01:00 h. Para o refeitorio, por um período de 24
meses, a contar da publicação. A presente autorização poderá ser
cancelada se a Fiscalização do Trabalho constatar que não estão
sendo cumpridas as condições estabelecidas. (Processo DRT/SC/No

46220.008682/2002-85).

No 255 - Reduzir o intervalo para alimentação e repouso dos em-
pregados da empresa ATALIBA COZINHA INDUSTRIAL situada à
RUA WALTER MARQUARDT, 877 BARRA RIO MOLHA JA-
RAGUA DO SUL CGC 75335109007787, de uma hora para 00:30
minutos, ficando autorizados os seguintes intervalos 11:00 às 11:30;
12:00 às 12:30; 19:00 às 19:30; 00:00 às 01:00 h. Para o refeitorio,
por um período de 24 meses, a contar da publicação. A presente
autorização poderá ser cancelada se a Fiscalização do Trabalho cons-
tatar que não estão sendo cumpridas as condições estabelecidas. (Pro-
cesso DRT/SC/No 46220.008686/2002-63).

No 256 - Reduzir o intervalo para alimentação e repouso dos em-
pregados da empresa ATALIBA COZINHA INDUSTRIAL LTDA
situada à ROD BR 470, KM 38 N/955 MARGEM ESQUERDA
GASPAR, CGC 75335109005300, de uma hora para 00:30 minutos,
ficando autorizados os seguintes intervalos 11:00 às 11:30; 12:00 às
12:30; 19:00 às 19:30; 00:00 às 01:00 h. Para o refeitorio, por um
período de 24 meses, a contar da publicação. A presente autorização
poderá ser cancelada se a Fiscalização do Trabalho constatar que não
estão sendo cumpridas as condições estabelecidas. (Processo
D RT / S C / N o 46220.009150/2002-65).

No 257 - Reduzir o intervalo para alimentação e repouso dos em-
pregados da empresa ATALIBA COZINHA INDUSTRIAL LTDA
situada à RUA JOAQUIM ZUCCO S/N SANTA RITA BRUSQUE,
CGC 75335109005652, de uma hora para 00:30 minutos, ficando
autorizados os seguintes intervalos 11:00 às 11:30; 12:00 às 12:30;
19:00 às 19:30; 00:00 às 01:00 h. Para o refeitorio, por um período de
24 meses, a contar da publicação. A presente autorização poderá ser
cancelada se a Fiscalização do Trabalho constatar que não estão
sendo cumpridas as condições estabelecidas. (Processo DRT/SC/No

46220.008683/2002-20).

No 258 - Reduzir o intervalo para alimentação e repouso dos em-
pregados da empresa NEKI CONFECCOES IND E COM LTDA
situada à RUA GERMANO MULLER, 215, CENTRO SCHROE-
DER, CGC 77892289000125, de uma hora para 00:30 minutos, fi-
cando autorizados os seguintes intervalos 09:00 às 09:30; 09:30 às
10:00; 18:00 às 18:30; 18:30 às 19:00 h. Para os setores de Talhação,
Costura, Repasse, Expedição, Dobração, Empacotamento, Acabamen-
to. por um período de 24 meses, a contar da publicação. A presente
autorização poderá ser cancelada se a Fiscalização do Trabalho cons-
tatar que não estão sendo cumpridas as condições estabelecidas. (Pro-
cesso DRT/SC/No 46220.007334/2002-91).

No 259 - Reduzir o intervalo para alimentação e repouso dos em-
pregados da empresa SASSE ALIMENTOS LTDA situada à RUA
JORGE CZERNIEWICZ 457 JARAGUA DO SUL, CGC
84429778000100, de uma hora para 00:30 minutos, ficando auto-
rizados os seguintes intervalos 08:00 às 10:00; 11:50 às 12:50; 18:00
às 20:00; 00;00 às 02:00 h. Para os setores de Bala, Café e Ex-
pedição. por um período de 24 meses, a contar da publicação. A
presente autorização poderá ser cancelada se a Fiscalização do Tra-
balho constatar que não estão sendo cumpridas as condições es-
tabelecidas. (Processo DRT/SC/No 46220.009337/2002-69).

No 260- Reduzir o intervalo para alimentação e repouso dos em-
pregados da empresa METALURGICA CICLO situada à ESTRADA
BLUMENAU, 5564 BELA ALIANCA RIO DO SUL, CGC
83941716000200, de uma hora para 00:30 minutos, ficando auto-
rizados os seguintes intervalos 09:00 às 09:30; 18:00 às 18:30 h. Para
os setores: Montagem Pedal, Injeção Plástica, Conformação, Em-
balagem, Manutenção, Oxidação e Indireto Produção. por um período
de 24 meses, a contar da publicação. A presente autorização poderá
ser cancelada se a Fiscalização do Trabalho constatar que não estão
sendo cumpridas as condições estabelecidas. (Processo DRT/SC/No

46220.009334/2002-25).

No 261 - Reduzir o intervalo para alimentação e repouso dos em-
pregados da empresa METALURGICA RIOSULENSE SA situada à
RUA EMILIO ADAMI 700 BARRA TROMBUDO RIO DO SUL,
CGC 85778074000106, de uma hora para 00:30 minutos, ficando
autorizados os seguintes intervalos 09:00 às 09:30; 17:30 ás 18:00;
01:00 às 01:30 h. Para os setores: Usinagem, Fundição, Apoio. por
um período de 24 meses, a contar da publicação. A presente au-
torização poderá ser cancelada se a Fiscalização do Trabalho cons-

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

<!ID235620-000>

PORTARIA Nº 128, DE 2 DE OUTUBRO DE 2002

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ-
VEIS - IBAMA, nomeado pelo Decreto de 13 de maio de 2002,
publicado no Diário Oficial da União do dia subsequente, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 24 do Anexo I ao Decreto 3.833,
de 5 de junho de 2001, que aprovou a Estrutura Regimental do
IBAMA, publicado no D.O.U de 6 de junho de 2001 e o item VI, do
art. 95, do Regimento Interno do IBAMA, aprovado pela Portaria
GM/MMA nº 230, de 14 de maio de 2002, republicada no D.O.U do
dia 21 de junho de 2002;

Considerando o disposto no art. 21 da Lei 9.985, de 18 de
julho de 2000 e o que consta no processo nº 02001.009507/01-62,
resolve:

Art. 1º Reconhecer, mediante registro, como Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural, de interesse público e em caráter de
perpetuidade, a área de 4.000,00 HA(quatro mil hectares), na forma
descrita no referido processo, constituindo-se parte integrante do imó-
vel denominado Fazenda Santa Luzia, a reserva denominada "Reserva
Itaguari", no município de Cocos, Estado da Bahia, de propriedade de
José Roberto Marinho, matriculado em 10/07/01, livro N.° 2-E, sob
número 1.180, às folhas 191; registrado no Cartório do Tabelionato de
Notas, Comarca de Carinhanha, no citado Estado.

Art. 2º Determinar a proprietária do imóvel o cumprimento
das exigências contidas no Decreto nº 1.922, de 5 de junho de 1996,
em especial no seu artigo 8º, incumbindo-o de proceder a averbação
do respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis com-
petente e dar-lhe a devida publicidade, nos termos do § 1º do artigo
6º do mencionado Decreto.

Art. 3º As condutas e atividades lesivas à área reconhecida
sujeitarão os infratores às sanções administrativas cabíveis, sem pre-
juízo de responsabilidade civil e penal.

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

RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO
(Of. El. nº 906)

GABINETE DO MINISTRO
<!ID235995-000>

PORTARIA Nº 405, DE 2 DE OUTUBRO DE 2002

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista
o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição,
resolve:

Art. 1º Fica revogada a Portaria MARE nº 3.308, de 18 de
novembro de 1998, que instituiu a Câmara Técnica da Rede Governo
e suas atribuições.

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

GUILHERME GOMES DIAS
(Of. El. nº 564/gm)

<!ID236122-000>

PORTARIA Nº 406, DE 2 DE OUTUBRO DE 2002

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência concedida pelo inciso II do art. 13 do
Decreto nº 343, de 19 de novembro de 1991, com a redação dada
Decreto nº 1.656, de 3 de outubro de 1995, e considerando o disposto
no art. 15 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, resolve:

Art. 1º O valor da indenização, de que trata o art. 16 da Lei
nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, concedida aos servidores que se
afastam do seu local de trabalho, sem direito à percepção de diária,
para execução de trabalho de campo, é reajustado para R$ 26,85
(vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 2º Os efeitos financeiros, decorrentes da aplicação desta
Portaria, terão vigência a partir de 1º de agosto de 2002.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

GUILHERME GOMES DIAS
(Of. El. nº 565/gm)

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.

Ministério do Trabalho e Emprego
.

Ministério do Meio Ambiente
.
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