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EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IM
PRENSA NACIONAL

Art. 2º O pagamento do benefício do seguro-desemprego a
que se refere esta Resolução ficará condicionado à observância, no
que couber, dos procedimentos e critérios estabelecidos na Resolução
CODEFAT nº 468, de 21 de dezembro de 2005.

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

LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO Nº 591, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009

Dispõe sobre o pagamento da bolsa de qua-
lificação profissional instituída pela Medida
Provisória nº 2.164-41, de 2001, que acres-
ceu artigos à Lei nº 7.998, de 1990.

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V,
do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve:

Art. 1° Fará jus ao benefício bolsa de qualificação pro-
fissional, instituída pelo art. 8º da Medida Provisória nº 2.164-41, de
2001 que acresceu à Lei nº 7.998/90 os arts. 2°- A, 2º - B, 3º - A, 7º-
A, 8º- A, 8º- B e 8º- C, o trabalhador, com contrato de trabalho

suspenso, na forma prevista no art. 476-A da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, devidamente matriculado em curso ou programa
de qualificação profissional oferecido pelo empregador.

Art. 2° A concessão do benefício bolsa de qualificação pro-
fissional de que trata o art. 1° desta Resolução, deverá observar em
face do que preceitua o art. 3°- A, da Lei nº 7.998/90, a mesma
periodicidade, valores, cálculo do número de parcelas, procedimentos
operacionais e pré-requisitos para habilitação adotados para a ob-
tenção do beneficio do seguro desemprego, exceto quanto à dispensa
sem justa causa.

Art. 3º Para concessão do benefício de que trata o caput do
art. 1º, o empregador deverá informar à Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego a suspensão do contrato de trabalho acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) cópia da convenção ou do acordo coletivo celebrado para
este fim;

b) relação dos trabalhadores a serem beneficiados pela me-
dida;

c) plano pedagógico e medotológico contendo, no mínimo,
objetivo, público alvo, estrutura curricular e carga horária.

§ 1º Caberá às Superintendências Regionais do Trabalho e
Emprego, após homologar a Convenção ou o acordo coletivo, acom-
panhar a execução dos cursos e fiscalizar a concessão do benefício de
que trata o caput do art. 1º desta Resolução.

§ 2º O benefício bolsa de qualificação profissional poderá ser
requerido nos postos de atendimento do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Art. 4° Para requerer o beneficio, o trabalhador deverá com-
provar os requisitos previstos na Lei n° 7.998/90 e suas alterações, e
apresentar os seguintes documentos:

I. cópia da convenção ou acordo coletivo celebrado para este
fim;

II. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com a
anotação da suspensão do contrato de trabalho;

III. Cópia de comprovante de inscrição em curso ou pro-
grama de qualificação profissional, oferecido pelo empregador, onde
deverá constar a duração deste;

IV. documento de identidade e do CPF;
V. comprovante de inscrição no PIS;
Art. 5º O prazo para o trabalhador requerer o benefício bolsa

de qualificação profissional será o período compreendido entre o
início e fim da suspensão do contrato.

Art. 6º A primeira parcela do benefício bolsa de qualificação
profissional será liberada trinta dias após a data de suspensão do
contrato e as demais a cada trinta dias.

Art. 7° Caso ocorra demissão, após o período de suspensão
do contrato de trabalho, as parcelas da bolsa de qualificação pro-
fissional que o empregado tiver recebido serão descontadas das par-
celas do benefício do Seguro-Desemprego a que fizer jus, sendo-lhe
garantido, no mínimo, o recebimento de uma parcela do benefício
Seguro-Desemprego.

Art. 8° O pagamento do benefício bolsa de qualificação
profissional será suspenso nas seguintes situações:

I. se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho;
II. início de percepção de benefício de prestação continuada

da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte;
III. comprovada ausência do empregado nos cursos de qua-

lificação, observada a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento).

Art. 9° O benefício bolsa de qualificação profissional será
cancelado, nas seguintes situações:

I. fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho;
II. por comprovação de falsidade na prestação das infor-

mações necessárias à habilitação;
III. por comprovação de fraude com vistas à percepção in-

devida da bolsa; e,
IV. por morte do beneficiário.
Art. 10. Os cursos ou programas de qualificação a serem

oferecidos pelo empregador deverão assegurar qualidade pedagógica,
carga horária compatível, freqüência mínima e estar relacionados com
as atividades da empresa.

§ 1º Os cursos de qualificação profissional deverão observar
a carga horária mínima de:

I. cento e vinte horas para contratos suspensos pelo período
de dois meses;

Ministério dos Transportes
.

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

PORTARIA Nº 70, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 84 da Lei
nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, resolve:

PUBLICAR, em anexo, demonstrativo dos saldos das autorizações para admissões no âmbito do Ministério Público da União,
mencionadas no caput do art. 84 da Lei nº 11.768/2008, constantes do anexo específico da Lei Orçamentária de 2008.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA

ANEXO

DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL MPU
MPF MPT MPM MPDFT CNMP

MEMBROS 55 6 0 0 0 61
A N A L I S TA S 169 11 0 44 0 224
TÉCNICOS 504 20 0 36 0 560
CARGOS EM COMISSÃO/FUNÇÕES DE CON-
FIANÇA

124 3 7 55 39 228

TO TA L 852 40 7 135 39 1073

Ministério Público da União
.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
A Q U AV I Á R I O S

RESOLUÇÃO No- 1.282, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009

Aplica pena de advertência à THYSSEN-
KRUP CSA COMPANHIA SIDERÚRGI-
CA-TKCSA.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS-ANTAQ, no uso da competência
que lhe é conferida pelo inciso IV, do art. 54, do Regimento Interno,
à vista dos elementos constantes dos Processos No- s.
50301.001850/2007-93 e 50301.000167/2008-10 e considerando o
que foi deliberado na 228ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de
dezembro de 2008, resolve:

Art. 1º Aplicar a pena de ADVERTÊNCIA à empresa
THYSSENKRUP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA-TKCSA,
CNPJ No- 07.005.330/0001-19, com sede na Av. João XXIII, s/ No- ,
Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ, na forma do
inciso II, do art. 78-A, da Lei 10.233, de 05 de junho de 2001, com
a redação dada pela Medida Provisória No- 2.217-3, de 4 de setembro
de 2001, considerando o inciso II, do art. 66, da Resolução No- 987-
ANTAQ, de 14 de fevereiro de 2008, com base no inciso I do art. 23

da Resolução No- 195/2004-ANTAQ, alterada pela Resolução No-

493/2005-ANTAQ , pelo motivo da empresa tratada ter infringido o
art. 14 da Resolução No- 195/2004-ANTAQ, alterada pela Resolução
No- 4 9 3 / 2 0 0 5 - A N TA Q .

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

FERNANDO ANTONIO BRITO FIALHO

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES

DESPACHO DO DIRETOR-GERAL
Em 9 de fevereiro de 2009

Ratifico a dispensa de licitação na forma do disposto no
inciso XVI do artigo 24, da Lei No- 8.666/93 para a contratação da
Imprensa Nacional, visando a assinatura trimestral do Diário de Jus-
tiça, CNPJ 04.196.645/0001-00, sendo o valor global da despesa
decorrente R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais).Processo No-

50500.004884/2009-55.

BERNARDO FIGUEIREDO

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E FERROVIAS S/A

D E S PA C H O S

Por tudo o que consta do Processo No- 084/09 autorizo a
despesa no valor de R$ 330,633,60 (trezentos e trinta mil, seiscentos
e trinta e três reais e sessenta centavos), em favor de SODEXO PASS
DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, referente ao for-
necimento de ticket alimentação / refeição para os empregados do
extinto GEIPOT pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Tal con-
tratação tem amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei No- 8.666 de
21/06/93.

Brasília, 10 de fevereiro de 2009.
FRANCISCO ELISIO LACERDA
Diretor Administrativo-Financeiro

Ratifico o presente ato de dispensa de licitação, nos termos
do art. 26 da Lei No- 8.666, de 21 de junho de 1993.

Brasília, 11 de fevereiro de 2009.
JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES

Diretor-Presidente

II. cento e oitenta horas para contratos suspensos pelo pe-
ríodo de três meses;

III. duzentas e quarenta horas para contratos suspensos pelo
período de quatro meses;

IV. trezentas horas para contratos suspensos pelo período de
cinco meses.

§ 2º Será exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por
cento do total de horas letivas.

§ 3º Os cursos a serem oferecidos pelo empregador deverão
estar relacionados, preferencialmente, com as atividades da empresa e
observar:

I. mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) de ações
formativas denominadas cursos ou laboratórios;

II. até 15% (quinze por cento) de ações formativas deno-
minadas seminários e oficinas.

Art. 11. O prazo de carência (período aquisitivo) que trata o
art. 4º da Lei nº 7.998, de 1990, para recebimento de um novo
benefício será contado a partir da data de suspensão do contrato de
trabalho.

Art. 12. Fica revogada a Resolução do CODEFAT nº 200, de
4 de novembro de 1998.

Art.13. Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO
Presidente do Conselho

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIAS REGIONAIS

1ª REGIÃO

PORTARIA PRT 1ª - CODIN No- 55, DE 15 DE JANEIRO DE 2009

O PROCURADOR DO TRABALHO, que esta subscreve, no
uso de suas atribuições legais,

Considerando o teor dos fatos relatados na Representação nº
3820/2008, instaurado em face da sociedade ASSISTÊNCIA MÉ-
DICA IMAGEM LTDA., para apurar a contratação de trabalhador por
meio de cooperativa de trabalho.

Considerando o disposto nos arts. 127 e 129 da Constituição
da República, art. 6º, VII e 84, III, da Lei Complementar nº 75/93 e
art. 8º, §1º da Lei nº 7347/85, que atribuem ao Ministério Público do
Trabalho a defesa dos interesses difusos, coletivos, sociais e indi-
viduais indisponíveis, bem como a possibilidade de instauração de
Inquérito Civil, resolve:

Instaurar o Inquérito Civil Público nº 3820/2008 em face de
ASSISTÊNCIA MÉDICA IMAGEM LTDA (Rua Comendador Soa-
res, 236, parte, Centro, Nova Iguaçú/RJ, CEP 26255-350. CNPJ
21.271.879/0003-48). Presidirá o inquérito o Procurador do Trabalho,
MARCELO JOSÉ FERNANDES DA SILVA, que poderá ser se-
cretariado pelo servidor Edson de Souza Moraes Junior, Técnico
Administrativo.

MARCELO JOSÉ FERNANDES DA SILVA

PORTARIA PRT 1ª - CODIN No- 72, DE 19 DE JANEIRO DE 2009

O PROCURADOR DO TRABALHO, que esta subscreve, no
uso de suas atribuições legais,

Considerando o teor dos fatos relatados na Representação nº
2998/2008, instaurado em face da sociedade CONSTRUTORA SIL-
VA CORREA LTDA., para apurar irregularidades em relação a tra-
balho temporário.




