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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

1. Examinamos os balanços patrimoniais da VALEC - EN-
GENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., levantados em
31 de dezembro de 2009 e de 2008, e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elabo-
rados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa respon-
sabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as nor-
mas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos,
considerando a relevância dos saldos; o volume de transações, o
sistema contábil e de controles internos da Instituição; (b) a cons-
tatação, com base em testes, das evidências e dos registros que su-
portam os valores e informações contábeis divulgados; e (c) a ava-
liação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas,
adotadas pela administração da VALEC - ENGENHARIA, CONS-
TRUÇÕES E FERROVIAS S.A., bem como da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima re-
feridas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as
acompanham, representam adequadamente, em seus aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da VALEC - ENGENHA-
RIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. em 31 de dezembro de
2009 e de 2008 e o resultado de suas operações, das mutações do
patrimônio líquido e seus fluxos de caixa, referentes aos exercícios
findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil.

Rio de Janeiro, 1º de março de 2010.
HERALDO S.S. DE BARCELLOS

Contador CRC RS 11609 S RJ
Responsável Técnico

MARCOS JOSÉ RIBEIRO RAMOS
Contador CRC RJ 68787

Auditor

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIAS REGIONAIS

1ª REGIÃO

PORTARIA No- 311, DE 22 DE MARÇO DE 2010

A PROCURADORA DO TRABALHO, que esta subscreve,
no uso de suas atribuições legais,

Considerando o teor dos fatos relatados na Representação n.º
006458.2009.01.004/5-403, autuada com a finalidade de apurar de-
núncia de: 1.5. EPI - Equipamentos de Proteção Individual (NR 06);
1.23. Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (NR
24); 8.11. CTPS e Registro de Empregados.

Considerando o disposto no art. 2º e § 10 da Resolução
69/2007 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho,
resolve:

Instaurar o Inquérito Civil n.º 006458.2009.01.004/5-403, em
face de MITUTEC SERVIÇO DE MONTAGEM INDUSTRIAL E
VENDA (Estrada do Grotão, n.º 120, Jardim Excelsior, Austin, Nova
Iguaçu RJ - CEP 26.085-130, CNPJ n.º 00.681.355/0001-93). Pre-
sidirá o Inquérito, a Procuradora do Trabalho CARINA RODRIGUES
BICALHO, que poderá ser secretariada pelos servidores Marta da
Silva Marques, Técnica, e Roberto Lucio de Matos Ferreira, Chefe de
Secretaria.

CARINA RODRIGUES BICALHO

3ª REGIÃO

PORTARIA No- 3, DE 22 DE MARÇO DE 2010

O Procurador do Trabalho que esta subscreve, no uso de suas
atribuições legais e considerando que dos autos da Representação n°
60.2010.03.007/8, instaurada em face de representação formulada por
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias, Metalúrgicas, Mecânicas,
de Material Elétrico e de Informática de Ipatinga, Belo Oriente e
Santana do Paraíso - SINDIPA, constam evidências de lesão à ordem
jurídica e a direitos sociais constitucionalmente garantidos, e ante a
necessidade de serem colhidas provas úteis e necessárias para o es-
clarecimento do objeto, qual seja Fraude à Relação do Emprego,
Terceirização. Determina, nos termos do disposto nos arts. 129, inciso
III, da Constituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Comple-
mentar 75/93 e art.8º, § 1º da Lei 7347/85 a instauração do Inquérito
Civil n° 60.2010.03.007/8, contra: UNIGAL LTDA, CNPJ
02.830.943/0001-77, localizada à Rua Professor José Vieira de Men-
donça, 3011, Andar 4º, Engenho Nogueira, Belo Horizonte/MG.

ADOLFO SILVA JACOB

PORTARIA No- 33, DE 9 DE MARÇO DE 2010

O Procurador do Trabalho que a esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos da Represen-
tação n° 000050/2010, instaurada em face de representação formulada
por Procuradoria do Trabalho no Município de Varginha, constam
evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos sociais consti-
tucionalmente garantidos, e ante a necessidade de serem colhidas

Ministério Público da União
.

provas úteis e necessárias para o esclarecimento do objeto, qual seja
Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; EPI (Equi-
pamentos de Proteção Individual - NR 06) resolve:

Nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da Cons-
tituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93 e
art.8º, § 1º da Lei 7347/85: determinar a instauração do INQUÉRITO
CIVIL N° 000050/2010, contra: TAMASA ENGENHARIA S/A,
CNPJ 18.823.724/0008.77, localizada à Rua Conselheiro Joaquim
Caetano, 891 - B. Nova Granada, BELO HORIZONTE / MG -
30460-540.

Determina-se, de início, Oficiar a GRTE solicitando fisca-
lização; intimar o investigado para apresentar documentos.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 34, DE 10 DE MARÇO DE 2010

A Procuradora do Trabalho que a esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos da Represen-
tação n° 000068/2010, instaurada em face de representação formulada
por Procuradoria do Trabalho no Município de Varginha, constam
evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos sociais consti-
tucionalmente garantidos, e ante a necessidade de serem colhidas
provas úteis e necessárias para o esclarecimento do objeto, qual seja
trabalho na catação do lixo, nos lixões, resolve:

Nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da Cons-
tituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93 e
art.8º, § 1º da Lei 7347/85: determinar a instauração do INQUÉRITO
CIVIL N° 000068/2010, contra: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO,
CNPJ 18.188.219/0001-21, localizada à Praça Duque de Caxias, 61,
SÃO LOURENÇO / MG - 37470-000.

Determina-se, de início, aguardar o esgotamento do prazo
concedido na Notificação Recomendatória e oficiar a GRTE de Pouso
Alegre solicitando fiscalização no lixão do município.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 35, DE 10 DE MARÇO DE 2010

A Procuradora do Trabalho que a esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos da Represen-
tação n° 000057/2010, instaurada em face de representação formulada
por Procuradoria do Trabalho no Município de Varginha, constam
evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos sociais consti-
tucionalmente garantidos, e ante a necessidade de serem colhidas
provas úteis e necessárias para o esclarecimento do objeto, qual seja
Jornada de Trabalho - períodos de repouso e intervalo intrajornada
resolve:

Nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da Cons-
tituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93 e
art.8º, § 1º da Lei 7347/85: determinar a instauração do INQUÉRITO
CIVIL N° 000057/2009, contra: FABRICAÇÃO DE MÓVEIS RÚS-
TICOS MELINHO LTDA, CNPJ 075819430001-02 , localizada à
Rua Rio Grande do Sul, s/n - Sitio JJC - Zona Rural , PASSOS / MG
- 37900-240.

Determina-se, de início, fazer os autos conclusos para mar-
cação de audiência administrativa.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 36, DE 22 DE MARÇO DE 2010

A Procuradora do Trabalho que a esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos da Represen-
tação n° 000077.2010.03.003/0, instaurada em face de representação
formulada pelo Ministério Público do Trabalho - PTM -Varginha/MG,
constam evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos sociais
constitucionalmente garantidos, e ante a necessidade de serem co-
lhidas provas úteis e necessárias para o esclarecimento do objeto, qual
seja irregularidades no meio ambiente do trabalho, equipamento de
proteção coletiva e equipamento de proteção individual, resolve:

Nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da Cons-
tituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93 e
art.8º, § 1º da Lei 7347/85: determinar a instauração do INQUÉRITO
CIVIL No- 000077.2010.03.003/0, em face do: MUNICÍPIO DE VAR-
GINHA, CNPJ 18.240.119/0001-05, com sede à Rua Júlio Paulo
Marcelini, 50 - Vila Paiva - Varginha/MG - CEP 37018-050..

Determina-se, de início, intimar o município, oficiar o sin-
dicato da categoria e o Ministério Público Estadual.

FLORENÇA DUMONT DE OLIVEIRA

20ª REGIÃO

PORTARIA No- 36, DE 22 DE MARÇO DE 2010

O Procurador do Trabalho que esta subscreve, no uso de suas
atribuições legais e considerando a representação apresentada por
pessoa cuja identidade mantém-se sob sigilo, visto que a publicidade
dos atos pode acarretar prejuízo às investigações, bem como aos
direitos da pessoa denunciante, bem como que dos autos do Pro-
cedimento Preparatório 000477.2009.20.000/8 constam indícios de
lesão à ordem jurídica e a direitos sociais constitucionalmente ga-
rantidos (ASSÉDIO MORAL), resolve, com fulcro nos arts. 129,
inciso III, da Constituição Federal, 6º, inciso VII, "d" e 84, inciso II,
da Lei Complementar 75/93, e 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, determinar a
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL em face de DHILLUS.

MÁRIO LUIZ VIEIRA CRUZ

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

PORTARIA No- 17, DE 9 DE MARÇO DE 2010

Dispõe sobre os procedimentos e prazos
para solicitação de alterações orçamentárias
no exercício de 2010, no âmbito do Con-
selho e da Justiça Federal de primeiro e
segundo graus e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDE-
RAL, usando das suas atribuições legais e tendo em vista o constante
no Processo n. 2010160185, bem como a autorização prevista no § 1º
do art. 57 da Lei n. 12.017/2009 e as disposições contidas nas Por-
tarias SOF/MP n. 04 e 05, de 17 de fevereiro de 2010, resolve:

Art. 1º A abertura dos créditos suplementares autorizados no
art. 4º da Lei n. 12.214, de 26 de janeiro de 2010, será regida, no
corrente exercício financeiro, pelos procedimentos estabelecidos nas
Portarias SOF/MP n. 04 e 05/2010 e pelo contido nesta portaria.

Art. 2º As solicitações de alterações orçamentárias obede-
cerão às seguintes diretrizes:

I - as seções judiciárias encaminharão suas solicitações aos
respectivos tribunais regionais federais para análise e consolidação;

II - os tribunais regionais federais encaminharão, em con-
formidade com a Tabela de Tipos de Alterações Orçamentárias, cons-
tante do Anexo da Portaria SOF/MP n. 04, as suas solicitações de
créditos adicionais, bem como as das suas unidades jurisdicionadas,
após análise e consolidação das informações, à Secretaria de Pla-
nejamento, Orçamento e Finanças;

III - O CJF, por meio da Secretaria de Administração, igual-
mente encaminhará as suas solicitações, também de acordo com a
Tabela de Tipos de Alterações Orçamentárias à Secretaria de Pla-
nejamento, Orçamento e Finanças.

Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Finanças, após o recebimento das informações, procederá a uma ava-
liação global da necessidade dos créditos solicitados.

Art. 3º Os prazos para encaminhamento das solicitações de
créditos adicionais à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fi-
nanças são os seguintes:

I - até 16 de março de 2010;
II - até 19 de agosto de 2010;
III - até 18 de outubro de 2010.
§ 1º As solicitações de créditos suplementares e especiais

que dependam de autorização legislativa para a sua abertura deverão
ser encaminhadas até a data-limite estabelecida no inciso II do pre-
sente artigo.

§ 2º Em caso de necessidade devidamente circunstanciada,
os tribunais regionais federais e a Secretaria de Administração do
Conselho poderão encaminhar, até 30 de novembro de 2010, a so-
licitação de abertura de crédito suplementar de que trata o § 1º do art.
57 da Lei n. 12.017, de 12 de agosto de 2009.

Art. 4º As solicitações de alterações orçamentárias serão
efetuadas por categoria de programação em seu menor nível, na
forma definida no art. 7º da Lei n. 12.017/2009.

Art. 5º A cada solicitação de crédito suplementar, deverão,
obrigatoriamente, caso existam, ser informadas as metas dos res-
pectivos subtítulos objeto do crédito suplementar.

Art. 6º As solicitações orçamentárias deverão atender à for-
ma e ao detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual e con-
ter exposições circunstanciadas que as justifiquem, conforme esta-
belecido nos arts. 14 e 15 da Portaria SOF/MP n. 05/2010.

Art. 7º As solicitações de alterações orçamentárias depen-
dentes de autorização legislativa deverão ser acompanhadas das ex-
posições de que trata o art. 15 da Portaria SOF/MP n. 05/2010.

Art. 8º As solicitações de alterações orçamentárias que ob-
jetivem o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor
(RPV) obedecerão aos prazos previstos nos arts. 3º e 7º desta portaria
e deverão ser acompanhadas das exposições de que trata o art. 15 da
Portaria SOF/MP n. 05/2010.

Art. 9º A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças
disporá de até quinze dias úteis para a análise e a consolidação das
solicitações de créditos suplementares de que trata o art. 1º desta
portaria.

Art. 10. Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do
Conselho da Justiça Federal.

Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Ministro CESAR ASFOR ROCHA

Poder Judiciário
.
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