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SUPERINTENDÊNCIA EM MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 16, DE 18 DE JULHO DE 2016

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
EM MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições, em conformidade
com o art. 41 do Anexo I do Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de
2015; o art. 53 da Portaria MP nº 152, de 15 de maio de 2016 -
Regimento Interno da Secretaria do Patrimônio da União, tendo em
vista delegação de competência conferida pela Portaria SPU Nº 200,
de 29/06/2010, publicada no Diário Oficial da União nº 123, de
30/06/2010, Seção 2, página 75, nos termos dos elementos que in-
tegram o Processo Eletrônico SEI! nº 04926.200990/2015-98, re-
solve:

Art. 1º Autorizar a cessão de uso gratuito, à Universidade
Federal de Juiz de Fora - UFJF, do imóvel com área de 1.733,82m²,
matriculado sob o nº 31.988 do Livro nº 2 do Cartório do 1º Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Governador Valadares, neste
Estado.

Art. 2º A cessão destina-se às atividades administrativas de
ensino, pesquisa e extensão do Campus Governador Valadares da
Universidade Federal de Juiz de Fora.

Art. 3º O prazo para a cessão será de 20 (vinte) anos con-
tados da assinatura do respectivo contrato, prorrogável por iguais e
sucessivos períodos, a critério e conveniência deste Ministério.

Art. 4º Responderá o cessionário, judicial e extrajudicial-
mente, por quaisquer reivindicações que venham a ser efetuadas por
terceiros, concernentes ao imóvel de que trata esta Portaria, inclusive
benfeitorias nele existentes.

Art. 5º Os direitos e obrigações mencionados nesta Portaria
não excluem outros explícita ou implicitamente, decorrentes do con-
trato de cessão e da legislação pertinente.

Art. 6º A cessão tornar-se-á nula, independentemente de ato
especial, sem direito o cessionário 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. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ROGÉRIO VEIGA ARANHA

35.273.374/0001-65, processo administrativo 24390.003512/90-24; e,
em consequência, REVOGAR a NT 489/2015/AIP/SRT/MTE bem
como a publicação no DOU n.° 203, Seção 1, página 104, de
23/10/2015.

Em 11 de outubro de 2016

O Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Tra-
balho, no uso de suas atribuições legais, considerando o preenchi-
mento dos requisitos para a publicação do Pedido de Registro Sin-
dical, dá ciência do requerido pela entidade abaixo mencionada, fi-
cando aberto o prazo de 30 (trinta) dias para que os interessados
possam se manifestar, nos termos da Portaria 188, de 05 de julho de
2007 e da Portaria 186, publicada no DOU em 14 de abril de
2008.

Processo 46219.001200/2015-10
Entidade Federação Interestadual dos Profissionais de Educação física - FE-

PEFI
CNPJ 21.338.144/0001-22

Representação Estatutária: Coordenação das entidades a ela filiadas
que tenham a representação da Categoria Profissional dos profis-
sionais de educação física, devidamente constituídos na forma da Lei
e dos profissionais de Educação Física, na base territorial dos estados
de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte e To-
cantins. Entidades fundadoras: Sindicato dos Profissionais em Edu-
cação Física do Estado de Tocantins (Processo 46226.001539/2010-
12, CNPJ 12.479.264/0001-59); Sindicato dos Profissionais em Edu-
cação Física do Estado do Paraná (Processo 46000.000274/2004-31,
CNPJ 07.276.365/0001-92); Sindicato dos Profissionais em Educação
Física do Estado de São Paulo e Região (Processo
46000.005919/2002-61, CNPJ 05.376.877/0001-03); Sindicato dos
Profissionais em Educação Física do Estado do Rio Grande do Norte
(Processo 46217.002440/2010-47, CNPJ 10.596.448/0001-73) e Sin-
dicato dos Profissionais em Educação Física do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Processo 46010.002631/2002-145, CNPJ 10.949.209/0001-
50).

Em cumprimento à Decisão Judicial, Processo 0000116-
12.2016.5.07.0006, procedente da 6ª Vara do Trabalho de Fortaleza
do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, o Secretário de
Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento na Portaria 326/2013 e na Nota
Técnica 1773/2016/CGRS/SRT/MTb, resolve DEFERIR o Registro
Sindical ao Sindicato dos Servidores Públicos da Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do Ceará - SINDAGRI/CE, CNPJ
19.447.422/0001-38, Processo 46205.009325/2014-66, para represen-
tar a Categoria Profissional que abrange todos os Servidores Públicos
Concursados para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Ceará, ativos, inativos e seus pensionistas no estado do Ceará/CE, nos
termos do art. 25, inciso I, da Portaria 326/2013.

CARLOS CAVALCANTE DE LACERDA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM SÃO PAULO

PORTARIA Nº 65, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atri-
buições 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 pro-
cesso n.º 46255.002954/2015-51 e conceder autorização à empresa:
GRÁFICA RAMI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
50.035.666/0001-53, situada à Avenida Geny de Oliveira, nº 4615 -
Bairro Vila Rami, Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, para
reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação, conforme
consta no acordo coletivo de trabalho, nos termos do que prescreve o
parágrafo 3º, do artigo 71, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Esta autorização terá vigência por 02 (dois) anos, a contar da pu-
blicação desta, devendo o respectivo pedido de renovação ser for-
mulado 03 (três) meses antes do término desta; observados os re-
quisitos do artigo 1º da supracitada Portaria Ministerial n.º 1.095/10
com a juntada de relatório médico resultante do programa de acom-
panhamento de saúde dos trabalhadores submetidos a redução do
intervalo destinado ao repouso e à alimentação. O intervalo a ser
observado é conforme fls. 15 do referido processo. A presente au-
torização estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento
das exigências constantes da supracitada Portaria Ministerial, cons-
tatada a hipótese por regular inspeção do trabalho.

EDUARDO ANASTASI

PORTARIA Nº 66, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atri-
buições 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 pro-
cesso n.º 46263.002731/2016-75 e conceder autorização à empresa:
AUTOMETAL SBC INJEÇÃO E PINTURA DE PLÁSTICOS LT-
DA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.985.506/0001-95, situada à Estrada
Particular Eiji Kikuti, nº 300, Galpão 1, Bairro Cooperativa, Mu-
nicípio de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo para reduzir
o intervalo destinado ao repouso e à alimentação, conforme consta no
acordo coletivo de trabalho, nos termos do que prescreve o parágrafo
3º, do artigo 71, da Consolidação das Leis do Trabalho. Esta au-

torização terá vigência por 02 (dois) anos, a contar da publicação
desta, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03
(três) meses antes do término desta; observados os requisitos do
artigo 1º da supracitada Portaria Ministerial n.º 1.095/10 com a jun-
tada de relatório médico resultante do programa de acompanhamento
de saúde dos trabalhadores submetidos a redução do intervalo des-
tinado ao repouso e à alimentação. O intervalo a ser observado é
conforme fls. 02 a 05 do referido processo. A presente autorização
estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das exi-
gências constantes da supracitada Portaria Ministerial, constatada a
hipótese por regular inspeção do trabalho.

EDUARDO ANASTASI

PORTARIA Nº 67, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atri-
buições 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 pro-
cesso n.º 46263.002599/2016-00 e conceder autorização à empresa:
YCAR ARTES GRÁFICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
53.856.829/0001-57, situada à Rua Líbero Badaró, nº 1201, Paulicéia,
Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo para
reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação, onforme
consta no acordo coletivo de trabalho, nos termos do que prescreve o
parágrafo 3º, do artigo 71, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Esta autorização terá vigência por 02 (dois) anos, a contar da pu-
blicação desta, devendo o respectivo pedido de renovação ser for-
mulado 03 (três) meses antes do término desta; observados os re-
quisitos do artigo 1º da supracitada Portaria Ministerial n.º 1.095/10
com a juntada de relatório médico resultante do programa de acom-
panhamento de saúde dos trabalhadores submetidos a redução do
intervalo destinado ao repouso e à alimentação. O intervalo a ser
observado é conforme fls. 04 e 05 do referido processo. A presente
autorização estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento
das exigências constantes da supracitada Portaria Ministerial, cons-
tatada a hipótese por regular inspeção do trabalho.

EDUARDO ANASTASI

PORTARIA Nº 68, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atri-
buições 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 pro-
cesso n.º 46263.002600/2016-98 e conceder autorização à empresa:
LUSOART EDITORA GRÁFICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
03.376.684/0001-19, situada à Rua Líbero Badaró, nº 1201, pav. 02,
Paulicéia, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo para reduzir o intervalo destinado ao repouso e à alimentação,
conforme consta no acordo coletivo de trabalho, nos termos do que
prescreve o parágrafo 3º, do artigo 71, da Consolidação das Leis do
Trabalho. Esta autorização terá vigência por 02 (dois) anos, a contar
da publicação desta, devendo o respectivo pedido de renovação ser
formulado 03 (três) meses antes do término desta; observados os
requisitos do artigo 1º da supracitada Portaria Ministerial n.º 1.095/10
com a juntada de relatório médico resultante do programa de acom-
panhamento de saúde dos trabalhadores submetidos a redução do
intervalo destinado ao repouso e à alimentação. O intervalo a ser
observado é conforme fls. 08 e 09 do referido processo. A presente
autorização estará sujeita a cancelamento em caso de descumprimento
das exigências constantes da supracitada Portaria Ministerial, cons-
tatada a hipótese por regular inspeção do trabalho.

EDUARDO ANASTASI

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA N° 123, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

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, resolve:

Art. 1° - Homologar o Plano de Cargos e Salários da Car-
reira Docentes e do pessoal Técnico Administrativo da Faculdade de
Teologia da Arquidiocese de Brasília, nos termos da NOTA TÉC-
NICA nº. 079/2016, de 22 de setembro de 2016; anexa ao Processo nº
46206.009279/2016-57.

Art. 2° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação

BELTIDES JOSÉ DA ROCHA

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 127, DE 30 DE SETEMBRO 2016

Dispõe sobre a fiscalização do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e
das Contribuições Sociais instituídas pela
Lei Complementar n.º 110, de 29 de junho
de 2001.

A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no
exercício da competência prevista nos incisos VI e XIII do Art. 1º, do
Anexo VI da Portaria n.º 483, de 15 de setembro de 2004 e tendo em
vista o disposto no art. 1º da Lei n.º 8.844, de 20 de janeiro de 1994,
art. 23 da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 54 do Decreto n.º
99.684, de 8 de novembro de 1990, art. 3º da Lei Complementar n.º
110, de 29 de junho de 2001, no art. 6º do Decreto n.º 3.914, de 11
de setembro de 2001, no art. 31 da Lei n.º 9.491, de 9 de setembro de
1997 e no art. 9º do Decreto no. 2.430, de 17 de dezembro de 1997,
resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa n.º 99, de 23 de agosto de
2012, publicada no Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2012,
Seção 1, págs. 102 a 105, passa a vigorar com as seguintes al-
terações:

"Art. 48. Deve ser emitido Termo de Alteração do Débito -
TAD pelo AFT analista para alteração de valores que decorrer de

interpretação sobre a incidência do FGTS ou da Contribuição Social
em relação à base de cálculo utilizada pelo AFT que emitiu a no-
tificação, resultando em proposta de procedência parcial.

Art. 45. (...)
§ 8º - Deverão ser emitidos turnos de Ordem de Serviço

Administrativa - OSAD's ao AFT que for encaminhado processo para
emissão de Termo de Retificação de Débito, em quantidade a ser
determinada pela chefia imediata, no momento do encaminhamento
do processo, levando em consideração a complexidade da retificação
a ser promovida e mediante prazo para conclusão dos trabalhos, que
não poderá ultrapassar 60 (sessenta) dias.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

MARIA TERESA PACHECO JENSEN

Ministério do Trabalho
.

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 5 de outubro de 2016

Tendo em vista a decisão judicial prolatada no Processo
Judicial 0000892-59.2015.5.21.0005, oriundo da 5ª Vara do Trabalho
de Natal/RN; o Ofício 03344/2016/SEJUD/PURN/PGU/AGU; a Por-
taria Ministerial 326/2013 e a Nota Técnica 526/2016/AIP/SRT/MTb,
o Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições
legais, resolve EXCLUIR a categoria dos peritos criminais federais da
representação do SINPEF/RN - Sindicato dos Servidores do De-
partamento de Polícia Federal no Rio Grande do Norte, CNPJ
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