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GABINETE DO MINISTRO

<!ID476315-0>PORTARIA Nº 105, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2004

O ASSESSOR ESPECIAL DO MINISTRO DE ESTADO

DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso

das atribuições que lhe confere a Portaria SE/MAPA nº 79, de 23 de

julho de 2003, e em cumprimento ao disposto no art. 7º do Decreto nº

4.992, de 18 de fevereiro de 2004, estabelece que:

Art. 1º O pagamento de despesas no exercício de 2004 das

Unidades Orçamentárias do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, inclusive dos Restos a Pagar de exercícios anteriores,

observadas as exclusões constantes do § 1º do art. 4º do Decreto nº

4.992, de 18 de fevereiro de 2004, fica limitado aos valores cons-

tantes dos Anexos I, II e III desta Portaria.

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

blicação.

JOÃO HENRIQUE HUMMEL VIEIRA

ANEXO I

R$ Mil

Unidade Orçamentária Até Dez
Administração. Direta 425.345
RP Processado 71.685
RP Não Processado + Orçamento de 2004 353.660
Embrapa 140.476
RP Processado 12.455
Orçamento de 2004 128.021
CONAB 24.079
RP Processado 9.909
RP Não Processado + Orçamento de 2004 14.170
FUNCAFE 8.455
RP Processado 132
RP Não Processado + Orçamento de 2004 8.323
Total Geral 598.355
RP Processado 94.180
RP Não Processado + Orçamento de 2004 504.175

ANEXO II

R$ Mil

Unidade Orçamentária Até Dez
Administração. Direta 6.334
RP Processado 596
RP Não Processado + Orçamento de 2004 5.738
Embrapa 34.838
RP Processado 1.090
Orçamento de 2004 33.748
CONAB 58.783
RP Processado 2.066
RP Não Processado + Orçamento de 2004 56.717
FUNCAFE 9.851
RP Processado 0
RP Não Processado + Orçamento de 2004 9.851
Total Geral 109.536
RP Processado 3.752
RP Não Processado + Orçamento de 2004 106.784

ANEXO III

R$ Mil

Unidade Orçamentária Até Dez
Embrapa 55
RP Processado 53
Orçamento de 2004 2
CONAB 494
RP Processado 490
RP Não Processado + Orçamento de 2004 4
Total Geral 549
RP Processado 543
RP Não Processado + Orçamento de 2004 6

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.
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<!ID476316-0>PORTARIA Nº 106, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2004

O ASSESSOR ESPECIAL DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria SE/MAPA nº 79, de 23 de julho
de 2003, e em conformidade com o disposto no inciso II do art. 62 da Lei nº 10.707, de 30 de julho de
2003, resolve:

Art. 1º Promover, na forma do Anexo a esta Portaria, a modificação das modalidades de
aplicação das dotações orçamentárias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Parágrafo único. As justificativas exigidas para atender à necessidade de execução constam do
processo MAPA 21000.013662/2004-51

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

JOÃO HENRIQUE HUMMEL VIEIRA

ANEXO

R$1,00

CÓDIGO FONTE REDUÇÃO ACRÉSCIMO
MOD. VA L O R MOD. VA L O R

22101.20.602.0359.4719.0001 0176 3350 68.680,00 3330 68.680,00
22101.20.541.0368.4805.0001 0176 3340 433.910,52 3330 540.710,52

0176 3350 106.800,00
22101.20.128.0369.4777.0001 0176 3350 9.100,00 3330 9.100,00
2 2 1 0 1 . 2 0 . 1 2 8 . 11 6 9 . 6 4 6 9 . 0 0 0 1 0176 3350 985.650,00 3390 985.650,00
22101.20.122.0368.2272.0001 0176 3350 11 3 . 3 5 4 , 3 4 3330 11 3 . 3 5 4 , 3 4
22101.20.601.0369.4778.0001 0176 3330 40.920,00 3350 40.920,00
22101.20.125.0357.2139.0001 0100 4430 36.300,00 4490 36.300,00
22101.20.128.0363.4775.0001 0176 3350 66.434,14 3330 66.434,14
22101.20.601.0363.4776.0001 0176 3350 31.000,00 3330 31.000,00
22101.20.128.0377.4768.0001 0176 3330 64.000,00 3350 64.000,00
22101.20.131.0368.4641.0001 0100 3340 30.000,00 3390 30.000,00
22101.20.691.0360.4756.0001 0176 3350 456,21 3390 456,21
22101.20.128.1225.4748.0001 0176 3350 20.000,00 3390 20.000,00
22101.20.122.0365.2272.0001 0100 3350 1.565.000,00 3390 1.565.000,00
22101.20.752.0273.5914.0001 0176 4440 120.000,00 4430 120.000,00
22101.20.606.6003.005A.0106 0100 4430 80.000,00 4440 80.000,00

2 2 1 0 1 . 2 0 . 6 0 6 . 11 6 9 . 2 1 5 2 . 0 0 1 4 0100 3340 299.170,00 3350 299.170,00
22101.20.606.6003.005A.0026 0100 3330 215.896,06 3390 215.896,06
22101.20.606.6003.109D.0042 0100 4430 200.000,00 4440 200.000,00
22101.20.752.0273.5914.0034 0100 4430 371.739,00 4440 371.739,00
22101.20.606.6003.005A.0038 0100 3340 140.000,00 3350 140.000,00

0176 3340 204.000,00 3350 204.000,00
0100 3340 604.317,85 3390 604.317,85
0100 4440 67.000,00 4490 67.000,00
0100 3350 189.915,92. 3390 189.915,92
0176 3350 123.000,00 3390 123.000,00

22101.20.122.0750.2000.0001 0100 3350 8.200,00 3390 8.200,00
2 2 2 0 2 . 2 0 . 5 7 2 . 11 5 6 . 4 6 6 8 . 0 0 0 1 0148 3330 2.350,00 3390 2.350,00

11 0 0 3330 9.319,00 3390 9.319,00
2 2 2 0 2 . 2 0 . 5 7 2 . 11 5 6 . 4 6 7 0 . 0 0 0 1 0148 3330 10.000,00 3390 32.460,34

0148 3350 22.460,34
11 0 0 3350 3.240,00 3390 3.240,00

2 2 2 0 2 . 2 0 . 5 7 2 . 11 5 6 . 4 6 7 2 . 0 0 0 1 0148 3330 5.000,00 3390 87.098,52
0148 3350 82.098,52
11 0 0 3350 5.900,00 3390 5.900,00

2 2 2 0 2 . 2 0 . 5 7 2 . 11 5 6 . 4 6 7 4 . 0 0 0 1 0148 3330 30.000,00 3390 81.640,46
0148 3350 51.640,46
11 0 0 3330 25.000,00 3390 25.300,00
11 0 0 3350 300,00

2 2 2 0 2 . 2 0 . 5 7 2 . 11 5 6 . 4 6 7 6 . 0 0 0 1 0148 3330 20.000,00 3390 68.644,71
0148 3350 48.644,71
11 0 0 3350 3.233,60 3390 3.233,60

2 2 2 0 2 . 2 0 . 5 7 2 . 11 5 6 . 4 6 7 8 . 0 0 0 1 0148 3330 30.000,00 3390 31.500,00
0148 3350 1.500,00
11 0 0 3330 25.000,00 3390 35.000,00
11 0 0 3350 10.000,00

2 2 2 0 2 . 2 0 . 5 7 2 . 11 5 6 . 4 6 8 0 . 0 0 0 1 11 0 0 3350 10.000,00 3390 10.000,00
2 2 2 0 2 . 2 0 . 5 7 2 . 11 6 1 . 4 6 8 2 . 0 0 0 1 11 0 0 3350 10.000,00 3390 10.000,00
2 2 2 0 2 . 2 0 . 5 7 2 . 11 6 1 . 4 6 8 4 . 0 0 0 1 0148 3350 10.000,00 3390 10.000,00

11 0 0 3350 2.000,00 3390 2.000,00
2 2 2 0 2 . 2 0 . 5 7 2 . 11 6 1 . 4 6 8 6 . 0 0 0 1 0148 3350 10.000,00 3390 10.000,00

11 0 0 3350 5.000,00 3390 5.000,00
TO TA L 6.304.086,64 6.304.086,64

GABINETE DO MINISTRO

<!ID475810-0> PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 662,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Os Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda, no uso das atribuições que lhes con -
fere o art. 2o do Decreto no 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que
consta no Processo MCT no 01200.002799/2004-17, de 24/06/2004, resolvem:

Art.1º Habilitar a empresa Jabil Circuit do Brasil Ltda., ins-
crita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fa-
zenda - CNPJ sob o nº 03.516.792/0001-40, à fruição dos benefícios
fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de
2001, quando da fabricação do seguinte bem:

a) Terminal portátil de telefonia celular.
§ 1º Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Por-

taria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de
operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quan-
tidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo, con-
forme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito
do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado
neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não
atenda ao disposto no art. 2o da Portaria Interministerial
MCT/MDIC/MF nº 810, de 14 de dezembro de 2001.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem
relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Por-
taria.

Parágrafo único. Os modelos do produto relacionado na nota
fiscal devem constar do Processo MCT nº 01200.002799/2004-17, de
24/06/2004.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tem-
po, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248,
de 23 outubro de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender
ou de cumprir quaisquer das condições estabelecidas no Decreto nº
3.800, de 20 de abril de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EDUARDO CAMPOS
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

LUIZ FERNANDO FURLAN
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior

ANTONIO PALOCCI FILHO
Ministro de Estado da Fazenda

Ministério da Ciência e Tecnologia
.

<!ID475804-0> PORTARIA INTERMINISTERIAL No 663,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Os Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia, do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda, no uso
das atribuições que lhes confere o art. 2o do Decreto nº 3.800, de 20
de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº
01200.001829/2004, de 06 de maio de 2004, resolvem:

Art.1º Habilitar a empresa CP Eletrônica S.A., inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda -
CNPJ sob o nº 88.330.592/0001-50, à fruição dos benefícios fiscais
referidos no art. 1o do Decreto nº 3.800/2001, quando da fabricação
do seguinte bem:

- Estabilizador de tensão microprocessado.
§ 1º Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Por-

taria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de
operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quan-
tidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo, con-
forme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito
do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado
neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não
atenda ao disposto no art. 2º da Portaria Interministerial
MCT/MDIC/MF nº 758, de 31 de dezembro de 2001.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem
relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Por-
taria.

Parágrafo único. Os modelos do produto relacionados na
nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº
01200.001829/2004, de 06 de maio de 2004.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tem-
po, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei no 8.248,
de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir
quaisquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 20 de
abril de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EDUARDO CAMPOS
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

LUIZ FERNANDO FURLAN
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior

ANTONIO PALOCCI FILHO
Ministro de Estado da Fazenda
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<!ID475805-0> PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 664,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Os Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia, do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda, no uso
das atribuições que lhes confere o art. 2o do Decreto no 3.800, de 20
de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT no

01200.003674/2004-12, de 30 de julho de 2004, resolvem:
Art.1o Habilitar a empresa Tecnologia Quantum Indústria

Eletrônica Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº 57.418.857/0001-43, à fruição
dos benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto no 3.800, de 20
de abril de 2001, quando da fabricação do seguinte bem:

Alarme automotivo microcontrolado;
§ 1º Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Por-

taria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de
operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quan-
tidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo, con-
forme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito
do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado
neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não
inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela
proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição
desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem
relacionado no art. 1º deverá fazer expressa referência a esta Por-
taria.

Parágrafo único. Os modelos do produto relacionado na nota
fiscal devem constar do processo de habilitação MCT no

01200.003674/2004-12, de 30 de julho de 2004.
Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tem-

po, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9o da Lei no 8.248,
de 23 de outubro de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de
atender ou de cumprir quaisquer das condições estabelecidas no De-
creto nº 3.800, de 20 de abril de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EDUARDO CAMPOS
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

LUIZ FERNANDO FURLAN
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior

ANTONIO PALOCCI FILHO
Ministro de Estado da Fazenda

<!ID475806-0> PORTARIA INTERMINISTERIAL No 665,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Os Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia, do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda, no uso
das atribuições que lhes confere o art. 2o do Decreto no 3.800, de 20
de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT no

01200.000786/2004, de 11 de março de 2004, resolvem:
Art.1o Habilitar a empresa Tecnomil Engenharia Industrial

Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda - CNPJ sob nº 89.461.289/0001-50, à fruição dos be-
nefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto n] 3.800, de 20 de abril
de 2001, quando da fabricação do seguinte bem:

- Multimedidor de grandezas elétricas com dispositivo re-
g i s t r a d o r.

§ 1º Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Por-
taria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de
operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quan-
tidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo, con-
forme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito
do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado
neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não
inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela
proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição
desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem
relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Por-
taria.

Parágrafo único. Os modelos do produto relacionados na
nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº
01200.000786/2004, de 11 de março de 2004.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tem-
po, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9o da Lei no 8.248,
de 23 de outubro de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de
atender ou de cumprir quaisquer das condições estabelecidas no De-
creto nº 3.800, de 20 de abril de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EDUARDO CAMPOS
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

LUIZ FERNANDO FURLAN
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior

ANTONIO PALOCCI FILHO
Ministro de Estado da Fazenda

<!ID475807-0> PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 666,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Os Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia, do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda, no uso
das atribuições que lhes confere o art. 2o do Decreto no 3.800, de 20
de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT no

01200.004363/2003, de 09 de outubro de 2003, resolvem:
Art.1º Habilitar a empresa Omnimed Ltda., inscrita no Ca-

dastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ
sob no 04.469.133/0001-62, à fruição dos benefícios fiscais referidos
no art. 1o do Decreto no 3.800, de 20 de abril de 2001, quando da
fabricação dos seguintes bens:

a) Monitor de sinais vitais; e
b) Módulos com circuito impresso com componentes elé-

tricos e eletrônicos, montados, para monitor de sinais vitais.
§ 1º Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Por-

taria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de
operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quan-
tidade normal, acompanhem os bens mencionados neste artigo, con-
forme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito
do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados
neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não
inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela
proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição
desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens
relacionados no art. 1o deverão fazer expressa referência a esta Por-
taria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados nas
notas fiscal devem constar do processo de habilitação MCT no

01200.004363/2003, de 09 de outubro de 2003.
Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tem-

po, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9o da Lei no 8.248,
de 23 de outubro de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de
atender ou de cumprir quaisquer das condições estabelecidas no De-
creto no 3.800, de 20 de abril de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EDUARDO CAMPOS
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

LUIZ FERNANDO FURLAN
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior

ANTONIO PALOCCI FILHO
Ministro de Estado da Fazenda

<!ID475808-0> PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 667,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Os Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia, do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda, no uso
das atribuições que lhes confere o art. 2o do Decreto no 3.800, de 20
de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT no

01200.002090/2003, de 13 de junho de 2003, resolvem:
Art.1o Habilitar a empresa Marc Comercial Ltda., inscrita no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda -
CNPJ sob no 04.461.178/0001-90, à fruição dos benefícios fiscais
referidos no art. 1o do Decreto no 3.800/2001, de 20 de abril de 2001,
quando da fabricação do seguinte bem:

:- Unidade de processamento digital, de pequena capacidade,
baseada em microprocessador.

§ 1o Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os
acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de operação, os cabos
para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhe o
bem mencionado neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2o Ficam assegurados a manutenção e utilização do crédito
do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado
neste artigo.

Art. 2o Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a
execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3o As notas fiscais relativas à comercialização do bem
relacionado no art. 1o deverão fazer expressa referência a esta Por-
taria.

Parágrafo único. Os modelos do produto relacionados nas
notas fiscais devem constar do processo de habilitação MCT no

01200.002090/2003, de 13 de junho de 2003.
Art. 4o Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tem-

po, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9o da Lei no 8.248,
de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir
quaisquer das condições estabelecidas no Decreto n.o 3.800, de
2001.

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EDUARDO CAMPOS
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

LUIZ FERNANDO FURLAN
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior

ANTONIO PALOCCI FILHO
Ministro de Estado da Fazenda

<!ID475809-0> PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 668,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Os Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia, do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda, no uso
das atribuições que lhes confere o art. 2o do Decreto no 3.800, de 20
de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT no

01200.005367/2003-87, de 01 de dezembro de 2003, resolvem:
Art.1º Habilitar a empresa Teracom Telemática Ltda., inscrita

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda -
CNPJ sob o nº 02.820.966/0001-09, à fruição dos benefícios fiscais

referidos no art. 1º do Decreto no 3.800/2001, quando da fabricação
do seguinte bem:

a) Modem.
§ 1º Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Por-

taria, como acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais
de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em
quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo,
conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito
do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na industrialização do bem relacionado
neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não
atenda ao disposto no art. 2º da Portaria Interministerial
MCT/MDIC/MF nº 825, de 14 de dezembro de 2001.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem
relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Por-
taria.

Parágrafo único. Os modelos do produto relacionado na nota
fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº
01200.005367/2003-87, de 01 de dezembro de 2003.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tem-
po, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9o da Lei no 8.248,
de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir
quaisquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 20 de
abril de 2001.

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EDUARDO CAMPOS
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

LUIZ FERNANDO FURLAN
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior

ANTONIO PALOCCI FILHO
Ministro de Estado da Fazenda

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS

1ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CUIABÁ

<!ID476325-0> ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 353,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 2004

Declara a inaptidão de inscrição no Ca-
dastro Nacional das Pessoas Jurídicas -
CNPJ.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CUIABÁ -
MT - Substituto, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 227 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria/MF n. º 259, de 24/08/2001, e publicada no DOU de
29/08/2001 e com base no artigo 60 da Lei nº 10.637, de 30/12/02 e

Ministério da Fazenda
.
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considerando que a pessoa jurídica abaixo identificada enquadra-se na
condição prevista no art. 39 da IN/SRF nº 200/2002, conforme apu-
rado no processo administrativo n. º 10183.000973/2004-33,

Declara Inapta, pelos motivos insculpidos no inciso III, art.
29, da IN SRF 200, de 13 de setembro de 2002, combinado com
inciso III, art.37 da mesma IN (inexistência de fato) e no inciso IV,
art.37, da IN SRF 200/2002 combinado com o art. 11 da IN SRF
228/2002 (não comprovação da origem, da disponibilidade e da efe-
tiva transferência dos recursos empregados em operações de comércio
exterior), a inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-
CNPJ nº 04.703.175/0001-16, da empresa NOCAR INDUSTRIA E
COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, com endereço declarado como
sendo à Rodovia AR-1, s/n, km 01, Juruena-MT, CPF do responsável
nº 711.783.258-49, sendo considerados ineficazes os documentos por
ela emitidos a partir de 03/10/2001.

LUIZ AUGUSTO DO COUTO CHAGAS

4ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM

JOÃO PESSOA

<!ID476326-0>ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 73,
DE 30 DEZEMBRO DE 2004

Declara o cancelamento da inscrição no
CNPJ da empresa que menciona.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JOÃO PES-
SOA - PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 227 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Por-
taria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no
artigo 45 do Código Civil, Arts 1º e 8º da Lei nº 8.934/94 e Art 26, inciso
II da Instrução Normativa SRF n.º 200 de 13/09/2002, considerando ain-
da, o que consta o processo n.º 13447.000067/2004-89, resolve declarar:

Art. 1º Cancelada a inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas - CNPJ, da Firma SEVERINO PEDRO DA SILVA,
CNPJ Nº 09.161.357/0001-26, por vício na inscrição, tendo em vista,
a referida firma não ter registro na Junta Comercial do Estado da
Paraíba, conforme registros constantes no processo acima citado;

Art. 2º Torna sem efeito o CNPJ na data de sua inscrição
(17/05/1976).

MARCONI MARQUES FRAZÃO

<!ID476327-0>ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 74,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Declara o cancelamento da inscrição no
CNPJ da empresa que menciona.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JOÃO PES-
SOA - PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 227
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o
disposto no artigo 45 do Código Civil, Arts 1º e 8º da Lei nº 8.934/94

e Art 26, inciso II da Instrução Normativa SRF n.º 200 de
13/09/2002, considerando ainda, o que consta o processo n.º
13447.00060/2004-67, resolve declarar:

Art. 1º Cancelada a inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas - CNPJ, da Firma REGINALDO SEVERINO SILVA,
CNPJ Nº 09.338.385/0001-76, por vício na inscrição, tendo em vista,
a referida firma não ter registro na Junta Comercial do Estado da
Paraíba, conforme registros constantes no processo acima citado;

Art. 2º Torna sem efeito o CNPJ na data de sua inscrição
(28/07/1970).

MARCONI MARQUES FRAZÃO

7ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO
RIO DE JANEIRO

<!ID476331-0>ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 156,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004

Declara anulada a inscrição de empresa pe-
rante o Cadastro Nacional de Pessoa Ju-
rídica.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO RIO DE JANEIRO, usando de suas
atribuições e de acordo com o disposto no inciso I, artigo 26 da
Instrução Normativa 200, DOU 01/10/2002, da Secretaria da Receita
Federal, declara que fica ANULADA a inscrição nº 03.351.026/0001-
72 no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, da empresa
CENTRO DE ESTUDOS EM PSICANÁLISE E CULTURA ES-
PAÇO WININICOTT LTDA., em virtude de ter sido atribuído mais
de um número de inscrição para a referida pessoa jurídica. Processo:
13706.002514/2004-36.

ÉLCIO LUIZ PEDROZA

<!ID476328-0>ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 157,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004

Declara anulada a inscrição de empresa pe-
rante o Cadastro Nacional de Pessoa Ju-
rídica.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO RIO DE JANEIRO, usando de suas
atribuições e de acordo com o disposto no inciso I, artigo 26 da
Instrução Normativa 200, DOU 01/10/2002, da Secretaria da Receita
Federal, declara que fica ANULADA a inscrição nº 06.329.039/0001-
33 no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, da empresa
LINDESNES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A., em virtude
de ter sido atribuído mais de um número de inscrição para a referida
pessoa jurídica. Processo : 10768.007481/2004-06.

ÉLCIO LUIZ PEDROZA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA

<!ID476329-0>ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 366, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

O CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL
NA 7ª REGIÃO FISCAL, no uso da competência delegada pela Portaria SRRF07 nº 170, de 27 de julho de 2004, publicada no D.O.U. de 30
de julho de 2004, atendendo o previsto no art. 7º da Instrução Normativa SRF nº 4, de 10 de janeiro de 2001, e tendo em vista o que consta
do processo nº 10768.010769/2003-79 declara:

1. Fica a empresa GALAXIA MARITIMA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.104.067/0001-90, habilitada a utilizar o regime
aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás
natural - REPETRO, de que trata o “caput” e o § 1º do art. 2º da IN SRF nº 4/2001, na execução dos contratos a seguir relacionados, até o
termo final estabelecido nos mesmos.

2. Sem prejuízo da aplicação de penalidade específica, a habilitação para utilizar o REPETRO poderá ser suspensa ou cancelada, na
hipótese de ocorrência de situações previstas no art. 34 da IN SRF nº 4/2001.

3 Eventuais prorrogações dos contratos especificados serão objeto de novo Ato Declaratório Executivo.
4 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
5 Fica revogado o Ato Declaratório Executivo SRRF07 nº 330, de 7 de dezembro de 2004, publicado no DOU de 10 de dezembro de

2004.

Nº NO C O N T R ATA N T E ÁREA DE CONCESSÃO Nº DO TERMO
CNPJ (ANP) C O N T R ATO FINAL

Campo em Exploração:
Bacia Sed. do Pará, Maranhão, s/nº de 13.11.2003 2 4 . 11 . 2 0 0 5 
Ceará, Barreirinhas, Potiguar, “M/V SANCO SEA” retificação e

PGS Investigação Pernambuco- Paraíba, Sergipe- ( Addendum II ) reinclusão
Petrolífera Ltda. Alagoas, Camamu-Almada,

Jequitinhonha, Cumuruxatiba, s/nº de 20.09.2004 0 4 . 11 . 2 0 0 5 
Espírito Santo,Campos, Santos “NORTHERN RESOLUTION”
e Pelotas.

05.104.067/0001-90 Campo em Exploração: s/nº de 27.12.2004 02.07.2005
Bacia Sed. Ceará- Potiguar: “M/V SANCO CHASER” novo
B M - P O T - 11 contrato

CGG do Brasil
Participações Ltda. Campo em Exploração:

Bacia Sed. Sergipe - Alagoas, s/nº de 31.05.2004 10.01.2005
Jacuípe, Camamu - Almada, “S/V INGEBORG”
Jequitinhonha, Espírito Santo,
Campos e Santos.

WALTER SANCHES SANCHES JUNIOR

8ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO

<!ID476330-0>ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 44,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Declarar a inidoneidade de Certidões de
Quitação de Tributos e Contribuições Fe-
derais Administrados pela Secretaria da Re-
ceita Federal.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 227 do
Regimento interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, publicada no DOU de
29 de agosto de 2001, resolve:

Art. 1o. - Declarar que a Certidão de Quitação de Tributos e
Contribuições Federais Administrados pela Secretaria da Receita Fe-
deral nº E0007188806, emitida em 17 de dezembro de 2004, em
nome da empresa TRANSPAVI CODRASA S/A CNPJ nº
44.580.256/0001-90, é documento inidôneo por ter sido constatada a
situação irregular da empresa à época de sua emissão, conforme
demonstrado nos autos do processo nº 13.898-000478/2004-66.

Art. 2o. -. Declarar que tal documento é nulo de pleno di-
reito, não produzindo quaisquer efeitos, devendo ser recusado por
qualquer instituição a qual venha a ser apresentado.

ANTONIO RAMOS CARDOZO
Substituto

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA DE NORMAS E ORGANIZAÇÃO DO

SISTEMA FINANCEIRO
DEPARTAMENTO DE NORMAS DO

SISTEMA FINANCEIRO

<!ID475855-0> CARTA-CIRCULAR Nº 3.156, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Esclarece acerca da utilização do crédito
em operações de consórcio.

Com base no art. 1º do Regulamento anexo à Circular 2.766,
de 3 de julho de 1997, esclarecemos que é vedada a utilização do
crédito em grupos de consórcio para quitação de saldo devedor de
financiamento de titularidade do próprio consorciado.

2. Esta carta-circular entra em vigor na data de sua publicação.

AMARO LUIZ DE OLIVEIRA GOMES
Chefe

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CENTRALIZADORA DE SUPRIMENTO

<!ID476418-0> D E S PA C H O S 

Processo 7855.01.1157.0/04. O Gerente de Serviços da Cen-
tralizadora de Suprimento, apreciando a matéria, à vista das jus-
tificativas e elementos informativos contidos nos autos referenciados,
autoriza, com amparo na Lei 8.666/93, Artigo 25, caput, a contratação
da empresa Jorge Miklos Cavalcanti Duppong, para o fornecimento
de 01 (um) mouse inteligente (sistema de análise multiespectral por
luminescência), com monitor de alta resolução, mais cabos e co-
nexões, para a Superintendência Nacional de Segurança Empresarial -
Perícia Documentoscópica, com prazo de entrega de até 20 dias, no

valor global de R$25.118,95 a débito do Item Orçamentário 3106-01
- Sistema de Segurança, na estrita conformidade da CI CESUP 03-
4358/2004 e processo em epígrafe.

Em 30 de dezembro de 2004.
LUÍS CARLOS TOSTES

Gerente de Serviço da
Centralizadora de Suprimento

Ratifico a decisão adotada pelo Gerente de Serviço da Cen-
tralizadora de Suprimento, no despacho supra, em cumprimento ao
disposto na Lei 8.666/93, Artigo 26, Caput.

Em 30 de dezembro de 2004.
JOSÉ CARLOS S. WAQUIM

Gerente da Centralizadora de Suprimento

Processo 7855.01.2094.0/04. O Comitê de Compra e Con-
tratação da Filial de Brasília, apreciando a matéria, à vista das jus-
tificativas e elementos informativos contidos nos autos referenciados,
autoriza, com amparo na Lei 8.666/93, Artigo 24, inciso XIII, a
contratação da Fundação Universidade de Brasília - FUBRA, ara o
desenvolvimento e entrega de 300 horas de solução de treinamento à
distância, obedecendo ao modelo pedagógico da Universidade Cor-
porativa e padrão Tecnológico CAIXA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, no valor global de R$734.024,00 a débito do Item Orça-
mentário 5304-15 - Treinamento Externo/Instrutores Externos, na es-
trita conformidade da CI CESUP 03-4329/2004 e processo em epí-
grafe.

Em 30 de dezembro de 2004.
COMITÊ DE COMPRA E CONTRATAÇÃO DA

FILIAL DE BRASÍLIA
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Ratifico a decisão adotada pelo Comitê de Compra e Con-
tratação da Filial de Brasília, no despacho supra, em cumprimento ao
disposto na Lei 8.666/93, Artigo 26, Caput.

Em 30 de dezembro de 2004.
JOSÉ CARLOS S. WAQUIM

Gerente da Centralizadora de Suprimento

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

<!ID475802-0> PORTARIA Nº 702, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, Responsável
pelo expediente, no uso da competência que lhe foi delegada pela
Portaria MF nº 411, de 19 de novembro de 2004, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, resolve:

Art. 1º Autorizar a emissão de 3.480.096 (três milhões, qua-
trocentos e oitenta mil e noventa e seis) títulos CVS, em favor do
Banco ABN AMRO REAL S.A., do Banco BCN S.A. e da Caixa
Econômica Federal - CAIXA, conforme inciso I, no valor de R$
3.480.096.000,00 (três bilhões, quatrocentos e oitenta milhões e no-
venta e seis mil reais), a preço de 1º.1.1997, em consonância com os
Contratos de Novação de Dívida no 204/PGFN/CAF, de 28.12.2004,
nº 205/PGFN/CAF, de 29.12.2004, e no 206 a nº 208/PGFN/CAF, de
30 de dezembro de 2004, observadas as seguintes condições:

I - processos, títulos e quantidades:

Beneficiário Processo
CVSA
970101

CVSB
970101

CVSC
970101

CVSD
970101

Bloqueio

BANCO
REAL

15492.000053/
2003-64

329.168 3.003 16.815 40 não

BANCO
BCN

15492.002176/
2002-59

10.983 188.883 325 1 0 . 11 9 sim

CAIXA 15492.002166/
2002-13

1.013.055 753.966 71.759 25.666 não

CAIXA 00190.050025/
2004-04

272.257 76.826 19.195 2.947 não

CAIXA 00190.050026/
2004-41

524.421 130.520 27.473 2.675 não

TO TA L 2.149.884 1.153.198 135.567 41.447

II - data de emissão: 1º.1.1997;
III - data de vencimento: 1º.1.2027;
IV - juros remuneratórios: à taxa de 6,17% a.a, relativa à

taxa efetiva de juros atualmente aplicada aos depósitos de poupança,
incorporados mensalmente ao principal, para os ativos CVSA970101
E CVSC970101 e à taxa efetiva de 3,12% a.a, incorporados men-
salmente ao principal, para os ativos CVSB970101 e CVSD970101;

V - forma de colocação: direta, em favor do interessado;
VI - modalidade: escritural e nominativa;
VII - valor nominal na data de emissão: R$1.000,00 (mil

reais);
VIII - atualização do valor nominal: mensalmente, sobre o

saldo devedor do ativo, a cada dia 1º do mês, com base na Taxa
Referencial - TR do mês anterior, ou índice que vier a substituí-la na
atualização dos saldos dos depósitos de poupança;

IX - pagamento de principal: carência de doze anos para
amortização do principal de cada ativo, com pagamentos mensais de
1º de janeiro de 2009 a 1º de janeiro de 2027, com pagamentos
mensais, sempre no dia 1º;

X - pagamento de juros: os juros serão capitalizados mês a
mês e exigíveis mensalmente até o vencimento a partir de 1º de
janeiro de 2005, inclusive.

Art. 2º Em conformidade com a Cláusula Segunda, Parágrafo
Primeiro do Contrato de Novação de Dívida nº 205, de 28 de de-
zembro de 2004, celebrado entre a União e o Banco BCN S.A., como
garantia ao pagamento da dívida perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS, aquele Banco aceita o bloqueio da to-
talidade dos créditos.

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

TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

<!ID475853-1>PORTARIA Nº 703, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, Responsável
pelo Expediente , no uso da competência que lhe foi delegada pela
portaria nº 411, de 19 novembro de 2004 e tendo em vista o disposto
no art. 2º, parágrafo único da Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997,
no art. 5º, da Lei 10.195, de 14 de fevereiro de 2001, no art. 7º da
Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e nos arts.
1º e 3º da Portaria STN nº 447, de 13 de setembro de 2002, torna
público:

Art. 1º O valor da Receita Líquida Real (RLR) dos Estados
e Municípios utilizável como base de cálculo dos pagamentos a serem
efetuados no mês de janeiro de 2005:

<!ID475853-2>

R$ 1,00

E S TA D O S R.L.R MÉDIA MENSAL
ACRE 8 9 . 11 9 . 8 3 5 , 3 5
ALAGOAS 135.269.293,61
AMAPÁ 82.675.583,61
AMAZONAS 268.640.666,14
BAHIA 609.836.622,18

CEARÁ 326.763.443,91
DISTRITO FEDERAL 400.942.753,29
ESPÍRITO SANTO 295.469.822,31
GOIÁS 3 11 . 6 4 5 . 8 9 9 , 2 8
MARANHÃO 212.997.505,47
MATO GROSSO 260.646.910,01
MATO GROSSO DO SUL 168.124.624,66
MINAS GERAIS 1.045.307.299,92
PA R Á 328.503.842,71
PA R A Í B A 170.045.059,14
PA R A N Á 616.474.253,19
PERNAMBUCO 356.476.920,14
PIAUÍ 134.777.696,14
RIO DE JANEIRO 1 . 2 5 3 . 4 11 . 8 8 1 , 2 2
RIO GRANDE DO NORTE 184.284.746,91
RIO GRANDE DO SUL 728.103.204,93
RONDÔNIA 129.043.074,88
RORAIMA 56.920.586,20
SANTA CATARINA 376.972.661,55
SÃO PAULO 3.212.514.775,29
SERGIPE 162.053.200,05
TO C A N T I N S 132.450.327,23

<!ID475853-3>

Parágrafo Único. A situação “Faltam Dados” no campo do
valor da Receita Líquida Real indica que o Município não apresentou
a documentação necessária ao respectivo cálculo, conforme estabe-
lece o contrato de refinanciamento de dívidas firmado junto a União
ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de
2001, ou da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993.

Municípios/Estado RLR Média Mensal
AÇAILÂNDIA /MA FALTAM DADOS
ÁGUA BOA /MT 920.983,79
AGUDOS /SP 1.945.799,01
ALAGOINHAS /BA 4.876.095,94
ALFREDO WAGNER /SC FALTAM DADOS
ALMENARA /MG FALTAM DADOS
AMAMBAÍ /MS 1.343.682,50
AMPARO /SP 3.555.424,81
ANDRADAS /MG 1.409.285,19
ANGRA DOS REIS /RJ FALTAM DADOS
ANHUMAS /SP 283.252,81
ANITÁPOLIS /SC 223.017,34
APARECIDA DE GOIÂNIA /GO 6.145.874,63
APUCARANA /PR 3.214.641,79
ARAÇATUBA /SP 8.919.818,09
ARAXÁ /MG 4.886.409,67
BACABAL /MA 799.067,57
BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ /SC FALTAM DADOS
BAMBUÍ /MG 697.725,42
BANDEIRANTES /MS 403.463,50
BARBACENA /MG 3 . 1 5 4 . 11 9 , 4 0
BARRA DO GARÇAS /MT FALTAM DADOS
BARRA MANSA /RJ 6.486.488,81
BARREIRAS /BA FALTAM DADOS
BAURU /SP 17.439.899,72
BELO HORIZONTE 149.691.828,58
BIRIGUI /SP 5.022.699,52
BLUMENAU /SC 14.392.175,37
BOCAIUVA /MG FALTAM DADOS
BRASILÂNDIA /MS 914.305,84
BRUSQUE /SC 4.562.697,05
CAETANÓPOLIS /MG FALTAM DADOS
CAMAÇARI /BA 19.510.791,12
CAMPINA GRANDE /PB FALTAM DADOS
CAMPINAS /SP FALTAM DADOS
CAMPO BELO /MG 1.571.048,47
CAMPO LIMPO PAULISTA /SP 3.614.302,67
CAMPO MAIOR /PI FALTAM DADOS
CANA VERDE /MG FALTAM DADOS
CANÁPOLIS /MG FALTAM DADOS
CANOINHAS /SC 1.810.664,79
CARAVELAS /BA 980.637,49
CAXIAS /MA 1.400.513,01
CHAPECÓ /SC 9.693.313,79
CIPÓ /BA FALTAM DADOS
COELHO NETO /MA 662.372,70
CONTAGEM /MG FALTAM DADOS
CORAÇÃO DE JESUS /MG FALTAM DADOS
CORDEIRÓPOLIS /SP 2 . 11 2 . 4 9 6 , 4 6
COSMÓPOLIS /SP FALTAM DADOS
CRICIÚMA /SC FALTAM DADOS
CRISTALINA /GO FALTAM DADOS
CUIABÁ 24.966.949,12
DIADEMA /SP 23.337.520,50
DIAS D'ÁVILA /BA 2.867.970,84
DIVINOLÂNDIA /SP 5 3 4 . 2 7 2 , 11
DIVINÓPOLIS /MG 7.250.660,65
DOMINGOS MARTINS /ES FALTAM DADOS

DOURADOS /MS 7.488.596,31
FERRAZ DE VASCONCELOS /SP 3.781.483,28
FOZ DO IGUAÇU /PR 17.572.304,97
GOVERNADOR VALADARES /MG 7.795.003,42
GRAVATAL /SC 471.762,33
GUARACIABA /SC 440.953,77
GUARANÉSIA /MG 616.464,70
GUARUJÁ /SP 26.034.940,71
GUARULHOS /SP 63.048.040,28
IBIÁ /MG FALTAM DADOS
IBICARAÍ /BA FALTAM DADOS
IBIÚNA /SP FALTAM DADOS
IGARAPÉ /MG 874.078,32
IGUAPÉ /SP 1.433.551,67
ILHÉUS /BA FALTAM DADOS
IMBITUBA /SC FALTAM DADOS
IMPERATRIZ /MA FALTAM DADOS
INDAIATUBA /SP 16.180.520,84
IPATINGA /MG 15.338.902,75
IPAUSSU /SP 654.537,93
IPORÁ /GO FALTAM DADOS
ITÁ /SC 1.444.395,31
ITAPAGIPE /MG 632.774,85
ITAPECERICA DA SERRA /SP 6.050.731,27
ITAPIRA /SP 6.178.825,04
ITIQUIRA /MT FALTAM DADOS
ITUIUTABA /MG FALTAM DADOS
ITUPEVA /SP 2.445.703,10
JACAREÍ /SP FALTAM DADOS
JAGUAQUARA /BA FALTAM DADOS
JATAÍ /GO FALTAM DADOS
JOAÇABA /SC 1.617.058,08
JOAÍMA /MG FALTAM DADOS
JOÃO PESSOA 23.126.360,01
JOINVILLE /SC 24.307.166,70
JUAZEIRO /BA 5.375.029,25
JUIZ DE FORA /MG 22.650.041,80
JUNDIAÍ /SP 3 1 . 4 3 1 . 11 4 , 3 6
LAGES /SC 7.073.615,21
LAMBARI /MG 769.363,15
LAVRAS /MG 3.265.402,98
LIMEIRA DO OESTE /MG FALTAM DADOS
LUZ /MG 518.537,95
MAMONAS /MG FALTAM DADOS
MARACAJÚ /MS FALTAM DADOS
MARAVILHA /SC 1.089.224,31
MAUÁ /SP FALTAM DADOS
MIRADOR /PR FALTAM DADOS
MOCOCA /SP 2.819.756,68
MOGI GUAÇU /SP 6.939.292,03
MONTES CLAROS /MG FALTAM DADOS
MURIAÉ /MG FALTAM DADOS
NANUQUE /MG FALTAM DADOS
N ATA L FALTAM DADOS
NAVIRAÍ /MS 2.177.852,19
NOVA LIMA /MG FALTAM DADOS
OSASCO /SP 33.784.816,14
PARACATU /MG 2.594.219,09
PARANAÍBA /MS 1.660.486,69
PARANAVAÍ /PR 2.612.359,89
PARAOPEBA /MG 773.294,50
PARAÚNA /GO FALTAM DADOS
PATO BRANCO /PR 2.581.622,29
PATOS DE MINAS /MG 4.524.294,18
PAULISTA /PE 5.448.463,61
PAULISTAS /MG FALTAM DADOS
PEDRO LEOPOLDO /MG 2.546.262,96
PENÁPOLIS /SP 2.679.574,35
PINDAMONHANGABA /SP FALTAM DADOS
PIQUEROBI /SP 321.093,53

<!ID475853-4>

PIRAPORA /MG 2.540.984,65
PIRAPORA DO BOM JESUS /SP FALTAM DADOS
POÇOS DE CALDAS /MG 8.106.720,17
POMPEU /MG FALTAM DADOS
PONTA PORÃ /MS 2.152.859,43
PORTO NACIONAL /TO FALTAM DADOS
POUSO ALEGRE /MG 4.553.530,96
PRAIA GRANDE /SP 18.792.244,81
PRESIDENTE PRUDENTE /SP 10.404.293,49
RECIFE 91.852.788,16
REGENTE FEIJÓ /SP 824.605,59
REGISTRO /SP 2.442.984,66
RESENDE /RJ 7.079.174,70
RIBEIRÃO /PE 723.132,88
RIBEIRÃO PIRES /SP FALTAM DADOS
RIO DE JANEIRO 391.805.522,10
RIO GRANDE DA SERRA /SP 1.171.746,22
RIO VERDE /GO FALTAM DADOS
SALTO GRANDE /SP 447.069,69
S A LVA D O R 81.202.720,18
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SANTA BÁRBARA /MG 1.178.284,69
SANTA CRUZ DO RIO PARDO /SP 1.742.172,21
SANTANA DO LIVRAMENTO /RS 2.534.203,49
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC FALTAM DADOS
SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP 88.156.019,45
SÃO CARLOS /SP 11 . 0 5 0 . 1 3 8 , 6 5
SÃO FRANCISCO DE SALES /MG 417.317,36
SÃO GOTARDO /MG FALTAM DADOS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS /SP 56.945.780,93
SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS /GO FALTAM DADOS
SÃO MIGUEL DO OESTE /SC 1.237.584,13
SÃO PAULO 892.139.528,72
SÃO VICENTE /SP 14.210.620,26
SEARA /SC 999.163,67
SENHOR DO BONFIM /BA 1.156.853,29
SERRA /ES 1 6 . 2 8 9 . 11 3 , 9 9
SERTÃOZINHO /SP 6.784.064,93
SETE LAGOAS /MG FALTAM DADOS
SOROCABA /SP 2 9 . 0 1 8 . 6 11 , 6 1
SUZANO /SP 12.785.996,28
TEIXEIRA DE FREITAS /BA 2.231.054,47
TEÓFILO OTONI /MG FALTAM DADOS
TIMÓTEO /MG 4.850.203,31
TIROS /MG 343.484,50
TRÊS CORAÇÕES /MG FALTAM DADOS
TRÊS LAGOAS /MS 4.409.355,62
TUPACIGUARA /MG 1.375.086,13
UBATUBA /SP 5.598.543,43
UBERABA /MG FALTAM DADOS
UNIÃO DE MINAS /MG FALTAM DADOS
VALINHOS /SP 7.349.524,24
VARGINHA /MG 4.869.785,77
VÁRZEA GRANDE /MT 8.923.083,95
VÁRZEA PAULISTA /SP 3.453.232,96
VITÓRIA 3 7 . 6 2 3 . 1 6 7 , 11
XANXERÊ /SC 1.877.422,53

<!ID475853-5>

Art. 2º A retificação do valor da Receita Líquida Real, na
forma abaixo:

MÊS DE PA-
G A M E N TO 

P O RTA R I A R.L.R MÉDIA MENSAL

DIVULGAÇÃO ANTERIOR VALOR ATUAL

CEARÁ

dez/04 Nº 627 de 30/11/2004 313.500.627,50 313.502.853,47

MATO GROSSO

jan/03 nº 510, de 29/09/2004 173.384.860,63 173.295.657,25

fev/03 nº 510, de 29/09/2004 177.488.137,39 177.195.856,66

mar/03 nº 510, de 29/09/2004 176.546.126,37 175.991.949,91

abr/03 nº 510, de 29/09/2004 178.539.670,14 177.894.929,00

mai/03 nº 510, de 29/09/2004 180.495.691,71 179.778.798,38

jun/03 nº 510, de 29/09/2004 181.204.468,15 180.295.173,16

jul/03 nº 510, de 29/09/2004 183.313.649,61 182.254.518,14

ago/03 nº 510, de 29/09/2004 186.421.699,28 185.210.580,87

set/03 nº 510, de 29/09/2004 191.252.640,74 189.890.836,85

out/03 nº 510, de 29/09/2004 194.560.220,75 193.050.058,20

nov/03 nº 510, de 29/09/2004 198.760.775,54 1 9 7 . 11 5 . 9 2 8 , 2 3 

dez/03 nº 510, de 29/09/2004 202.851.908,03 201.071.006,30

jan/04 nº 510, de 29/09/2004 207.042.855,92 205.157.545,24

fev/04 nº 510, de 29/09/2004 209.586.163,60 207.789.410,31

mar/04 nº 510, de 29/09/2004 216.956.870,00 215.263.608,98

abr/04 nº 510, de 29/09/2004 220.063.845,97 218.254.387,77

mai/04 nº 510, de 29/09/2004 222.081.942,80 220.235.143,12

jun/04 nº 510, de 29/09/2004 225.340.349,07 223.457.186,16

jul/04 nº 510, de 29/09/2004 232.025.592,95 230.181.761,33

ago/04 nº 510, de 29/09/2004 236.913.538,75 234.992.193,12

set/04 nº 510, de 29/09/2004 240.829.013,95 238.902.782,75

out/04 nº 510, de 29/09/2004 248.760.702,35 246.774.970,97

nov/04 nº 565, de 29/10/2004 256.239.389,00 254.136.405,12

dez/04 nº 627, de 30/11/2004 258.947.736,31 256.817.072,77

SÃO PAULO

jan/04 nº 510, de 29/09/2004 2.928.812.475,05 2.925.123.095,43

fev/04 nº 510, de 29/09/2004 2.929.995.129,79 2.923.161.007,57

mar/04 nº 510, de 29/09/2004 2.985.953.394,62 2.973.825.317,21

abr/04 nº 510, de 29/09/2004 2.991.882.548,07 2.973.610.212,31

mai/04 nº 510, de 29/09/2004 2.988.604.691,08 2.967.177.386,99

jun/04 nº 510, de 29/09/2004 3.014.155.392,72 2.984.673.764,12

jul/04 nº 510, de 29/09/2004 3.040.249.562,25 3.008.058.993,60

ago/04 nº 510, de 29/09/2004 3.072.422.648,14 3.033.928.889,63

set/04 nº 510, de 29/09/2004 3.120.461.396,81 3 . 0 7 6 . 11 5 . 8 3 2 , 9 1 

out/04 nº 510, de 29/09/2004 3.152.481.528,77 3.102.968.070,81

nov/04 nº 627, de 30/11/2004 3.195.162.239,00 3.141.481.150,74

dez/04 nº 627, de 30/11/2004 3 . 2 3 1 . 1 4 5 . 2 8 4 , 11 3.173.726.333,98

RIO GRANDE DO SUL

fev/04 nº 510, de 29/09/2004 6 8 5 . 8 1 7 . 5 11 , 1 8 685.738.178,99

mar/04 nº 510, de 29/09/2004 683.546.087,95 682.758.637,21

abr/04 nº 510, de 29/09/2004 684.246.583,92 682.423.339,45

mai/04 nº 510, de 29/09/2004 683.363.707,58 680.944.024,26

jun/04 nº 510, de 29/09/2004 683.517.505,37 679.942.706,89

jul/04 nº 510, de 29/09/2004 696.075.426,15 691.584.146,33

ago/04 nº 510, de 29/09/2004 704.845.240,64 699.400.785,04

set/04 nº 510, de 29/09/2004 695.794.681,17 689.450.571,30

out/04 nº 510, de 29/09/2004 709.290.804,18 702.039.913,29

nov/04 nº 627, de 30/11/2004 722.886.439,49 715.141.133,61

dez/04 nº 627, de 30/11/2004 729.290.252,37 720.850.666,42

MATO GROSSO DO SUL

Dez/04 Nº 627, de 30/11/2004 164.095.709,27 168.947.736,39

MUNICÍPIO DE COELHO NETO / MA

Out/04 Nº 510, de 29/09/2004 FALTAM DADOS 652.026,81

Nov/04 Nº 565, de 29/10/2004 654.761,12 656.367,97

Art. 3º Esta Portaria tem efeitos financeiros para o mês de
janeiro de 2005.

TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

<!ID475890-0> PORTARIA Nº 704, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, Responsável
pelo expediente, no uso da competência que lhe foi delegada pela
Portaria MF nº 411, de 19 de novembro de 2004, e em conformidade
com a Medida Provisória nº 2.167-53, de 23 de agosto de 2001, e
com o Decreto nº 3.859, de 04 de julho de 2001, resolve:

Art. 1º Autorizar o cancelamento de 30.743 (trinta mil, se-
tecentos e quarenta e três) títulos CVS, no valor de R$ 56.186.829,09
(cinqüenta e seis milhões, cento e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte
e nove reais e nove centavos), e de 233.476 (duzentos e trinta e três
mil, quatrocentos e setenta e seis) Certificados Financeiros do Te-
souro, Série A - CFT-A, no valor de R$ 417.548.478,40 (quatrocentos
e dezessete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e
setenta e oito reais e quarenta centavos), pertencentes à Caixa Eco-
nômica Federal - CAIXA, como forma de pagamento antecipado de
juros sobre o capital próprio e dos dividendos decorrentes do re-
sultado do exercício de 2004, observadas a equivalência econômica
da operação e as seguintes características:

TÍTULO DATA DE
EMISSÃO

DATA VENCI-
M E N TO 

Q U A N T. Valor nominal Valor (R$)

CVSB 1/1/1997 1/1/2027 30.743 1.827,63 56.186.829,09

CFT-A 15/7/2000 15/01/2005 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/02/2005 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/03/2005 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/04/2005 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/05/2005 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/06/2005 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/07/2005 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/08/2005 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/09/2005 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/10/2005 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 1 5 / 11 / 2 0 0 5 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/12/2005 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/01/2006 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/02/2006 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/03/2006 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/04/2006 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/05/2006 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/06/2006 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/07/2006 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/08/2006 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/09/2006 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/10/2006 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 1 5 / 11 / 2 0 0 6 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/12/2006 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/01/2007 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/02/2007 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/03/2007 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/04/2007 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/05/2007 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/06/2007 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/07/2007 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/08/2007 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/09/2007 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/10/2007 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 1 5 / 11 / 2 0 0 7 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/12/2007 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/01/2008 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/02/2008 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/03/2008 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/04/2008 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/05/2008 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/06/2008 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/07/2008 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/08/2008 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/09/2008 1.570 1.788,40 2.807.788,00

CFT-A 15/7/2000 1 5 / 0 7 / 2 0 11 2.795 1.788,40 4.998.578,00

CFT-A 15/7/2000 1 5 / 0 8 / 2 0 11 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 1 5 / 0 9 / 2 0 11 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 1 5 / 1 0 / 2 0 11 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 1 5 / 11 / 2 0 11 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 1 5 / 1 2 / 2 0 11 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/01/2012 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/02/2012 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/03/2012 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/04/2012 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/05/2012 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/06/2012 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/07/2012 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/08/2012 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/09/2012 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/10/2012 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 1 5 / 11 / 2 0 1 2 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/12/2012 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/01/2013 522 1.788,40 933.544,80

CFT-A 15/7/2000 15/02/2013 1.764 1.788,40 3.154.737,60

CFT-A 15/7/2000 15/03/2013 3.591 1.788,40 6.422.144,40

CFT-A 15/7/2000 15/04/2013 2.606 1.788,40 4.660.570,40

CFT-A 15/7/2000 15/12/2013 1.577 1.788,40 2.820.306,80

TO TA L 473.735.307,49

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

TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

<!ID475792-0> PORTARIA Nº 705, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, Responsável
pelo expediente, no uso da competência que lhe foi delegada pela
Portaria MF nº 411, de 19 de novembro de 2004, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 10.179, de 6.2.2001 e no Decreto nº 3.859, de 04
de julho de 2001, resolve:

Art. 1º Autorizar a emissão de 252.406 (duzentos e cinqüenta
e dois mil, quatrocentos e seis) Letras Financeiras do Tesouro - LFT,
em favor do Banco do Brasil S.A., em permuta por títulos públicos
pertencentes ao Banco, observadas a equivalência econômica da ope-
ração e as seguintes características:

I - data-base: 01.07.2000;
II - valor nominal na data-base: R$ 1.000,00;
III - data de emissão: 30.12.2004;
IV - valor nominal na data de emissão: R$ 2.159,998345;
V - data de vencimento: 19.1.2005;
VI - modalidade: nominativa e negociável;
VII - rendimento: taxa média ajustada dos financiamentos

diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco Central

do Brasil, calculada sobre o valor nominal;
VIII - pagamento de principal: em parcela única, na data de

vencimento do título.
Art. 2º Os títulos recebidos da instituição, relacionados a

seguir, serão cancelados.

TÍTULO DATA DE EMISSÃO DATA DE VENCIMENTO QUANTIDADE

ASTN 3 0 / 11 / 1 9 9 5 19/1/2005 87.615

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

<!ID476386-0> PORTARIA Nº 706, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, Responsável
pelo Expediente, no uso da competência que lhe foi delegada pela
portaria nº 411, de 19 novembro de 2004, tendo em vista o disposto
no artigo 1º da Portaria STN nº 143, de 12 de março de 2004 e em
conformidade com o disposto no Decreto n.º 578, de 24 de junho de
1992, na Medida Provisória n.º 2.183-56, de 27 de agosto de 2001, na
Portaria n.º 652, de 1º de outubro de 1992 e na Instrução Normativa
Conjunta INCRA/STN n.º 01, de 07 de julho de 1995, resolve:

Art. 1º Autorizar a emissão de 2.127.221 (dois milhões,
cento e vinte e sete mil, duzentos e vinte e um) Títulos da Dívida
Agrária - TDA, na forma escritural, no valor de R$ 179.275.435,16
(cento e setenta e nove milhões, duzentos e setenta e cinco mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), relacionados
nas Solicitações de Lançamento/INCRA nos 420/04 a 456/04, 458/04
a 499/04, 501/04 a 540/04, 548/04 a 603/04 e 610/04 a 633/04, com
as seguintes características:

Data de Lança-
mento

Valor Nomi-
nal

Prazo de Venci-
mento

Taxa de
Juros

Quantidade de
TDA

Situação

1º. 09.2004 83,96 15 anos 3% a.a. 20.354 Liberados

1º. 09.2004 83,96 15 anos 3% a.a. 742 Bloqueados

1º. 12.2004 84,28 05 anos 6% a.a. 335.947 Liberados

1º. 12.2004 84,28 05 anos 6% a.a. 91 Bloqueados

1º. 12.2004 84,28 10 anos 6% a.a. 8.905 Liberados

1º. 12.2004 84,28 15 anos 3% a.a 754.199 Liberados

1º. 12.2004 84,28 15 anos 3% a.a. 32.057 Bloqueados

1º. 12.2004 84,28 18 anos 2% a.a. 666.823 Liberados

1º. 12.2004 84,28 18 anos 2% a.a. 7.048 Bloqueados

1º. 12.2004 84,28 20 anos 1% a.a. 301.055 Liberados

TO TA L 2.127.221

Art. 2º Autorizar o cancelamento de 21.098 (vinte e um mil
e noventa e oito) Títulos da Dívida Agrária - TDA, no montante de
R$ 1.771.388,08 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, trezentos
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e oitenta e oito reais e oito centavos), com emissão realizada pela
Portaria nº 553, de 21.10.2004, em cumprimento a despacho au-
torizativo, conforme o Ofício INCRA nº 587/2004/SA, de
29.12.2004.

Art. 3º Os títulos bloqueados, de que trata esta Portaria
(relacionados nas Solicitações de Lançamento/INCRA nos 506/04 a
515/04, 602/04, 603/04 e 633/04), ficarão sob custódia da Caixa
Econômica Federal até a regularização no cadastro da Secretaria da
Receita Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

pelo art. 1º do Decreto nº 1.592 de 10 de agosto de 1995, e atendendo
solicitação por parte do interessado, bem como decisão prolatada no
Processo nº 08501.008771/2004-48-DPFB/BRU/SP; resolve:

Conceder autorização à empresa STAFF - CENTRO DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., CNPJ/MF nº
02.577.491/0001-63, sediada no Estado de SÃO PAULO, para ad-
quirir em estabelecimento comercial autorizado pelo Departamento de
Material Bélico do Exército, cartuchos de munição e petrechos para
recarga de munição nas seguintes quantidades e natureza: 4.680
(QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA) CARTUCHOS DE
MUNIÇÃO, CBC, CALIBRE 12/70 CH - 7T PLAST HI-IMPACT,
3.600 (TRÊS MIL E SEISCENTOS) ESPOLETAS PARA MUNI-
ÇÃO CALIBRE .380, 3.600 (TRÊS MIL E SEISCENTOS) PRO-
JÉTEIS PARA MUNIÇÃO CALIBRE .380 E 933 (NOVECE.NTOS
E TRINTA E TRÊS) GRAMAS DE PÓLVORA

ZULMAR PIMENTEL DOS SANTOS

<!ID464717-0> PORTARIA Nº 2.365, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 45 do Decreto nº 89.056 de 24 de novembro de 1983, alterado
pelo art. 1º do Decreto nº 1.592 de 10 de agosto de 1995, e atendendo
solicitação por parte do interessado, bem como decisão prolatada no
Processo nº 08360.003191/2004-16-SR/DPF/PA; resolve:

Conceder autorização à empresa NORSEGEL - VIGILÂN-
CIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., CNPJ/MF nº
06.272.413/0007-05, sediada no Estado do PARÁ para adquirir em
estabelecimento comercial autorizado pelo Departamento de Material
Bélico do Exército, armas e cartuchos de munição nas seguintes
quantidades e natureza : 187 (cento e oitenta e quatro) revólveres
calibre 38 e 2.244 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro ) cartuchos
de munição calibre 38.

ZULMAR PIMENTEL DOS SANTOS

<!ID467598-0> PORTARIA Nº 2.381, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 45 do Decreto nº 89.056 de 24 de novembro de 1983, alterado
pelo art. 1º do Decreto nº 1.592 de 10 de agosto de 1995, e atendendo
solicitação por parte do interessado, bem como decisão prolatada no
Processo nº 08512.012757/2004-10-DELESP/SP; resolve:

Conceder autorização à empresa PLESVI - PLANEJAMEN-
TO E EXECUÇÃO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA INTERNAS
S/A., CNPJ/MF nº 62.304.860/0001-76, sediada no Estado de SÃO
PAULO, para adquirir em estabelecimento comercial autorizado pelo
Departamento de Material Bélico do Exército, armas e cartuchos de
munição nas seguintes quantidades e natureza: 14 (CATORZE) RE-
VÓLVERES CALIBRE 38 E 168 (CENTO E SESSENTA E OITO)
CARTUCHOS DE MUNIÇÃO CALIBRE 38.

ZULMAR PIMENTEL DOS SANTOS

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS

DIVISÃO DE PERMANÊNCIA DE ESTRANGEIROS

<!ID475893-0>DESPACHOS DO CHEFE

INDEFIRO o presente processo por falta de amparo legal.
Processo Nº 08420.004116/2003-30 - Detoubab Ndiaye
DEFIRO o presente pedido de transformação do visto tem-

porário VII, em permanente, nos termos da legislação vigente.
Processo Nº 08270.000111/2004-80 - Maria Stella Cristanelli
Processo Nº 08364.000779/2003-05 - Fabrizio Meroni
Processo Nº 08410.008478/2001-57 - Ana Cabria Corral
Processo Nº 08410.008480/2001-26 - Pedro Antonio Galan Rosales
Processo Nº 08505.013028/2004-70 - Richard Sherman Ban-

gerter e Sheryl Wood Bangerter
Defiro o presente pedido de permanência por Reunião Fa-

miliar, nos termos da Resolução Normativa nº 36/99 do Conselho
Nacional de Imigração e Portaria MJ nº 606/91.

Processo Nº 08389.005421/2003-82 - Zeinab Hassan Nader
Processo Nº 08505.037658/2003-59 - Rogelio Alonso Ferreira
Nos termos do Parecer CJ nº 066/85, constante do Processo

MJ n º 021339/83, determino a republicaçao do despacho deferitório,
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos nos termos da le-
gislação vigente

Processo Nº 08260.002243/00-15 - Wieslaw Olfier
Processo Nº 08310.003252/99-21 - Isabel Laconcha Echaide

OLIMPIO GARCIA SOBRINHO

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
UNIDADE DESCENTRALIZADA EM

SÃO PAULO - SUL

<!ID475532-0> PORTARIA Nº 28, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004

O Chefe da Unidade Descentralizada da Receita Previden-
ciária São Paulo-Sul, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso VIII, do artigo 1º, da Portaria MPS/SRP nº 025, de 25 de
Novembro de 2004, e, considerando o contido no processo de apu-
ração de suspeita de fraude PT nº 36638.001030/2004-26 de
10/11/2004, resolve :

Art. 1º - Declarar que a Certidão Negativa de Débito- CND,
referente aos recolhimentos de contribuições previdenciárias a cargo
do INSS , nº 080352004-21001040, com data de emissão 21 de
outubro de 2004, em nome da empresa Maria do Rosário da Costa
Aguiar Toschi Modas - ME - CNPJ 01.439.045/0001-20, é inautêntica
e, conseqüentemente, inidônea, uma vez que não foi emitida pelo
INSS.

Art. 2º - Desta forma, tal documento é nulo de pleno direito,
não produzindo quaisquer efeitos, devendo ser recusado por qualquer
instituição pública ou privada, à qual venha a ser apresentado.

Art. 3º - O ato eventualmente praticado para o qual tenha
sido apresentado esse documento como prova de inexistência de dé-
bito de contribuição previdenciária é nulo para todos os efeitos de
acordo com o disposto no art. 48, caput, da Lei nº 8212, de 24 de
Julho de 1991 e alterações posteriores .

MARIA BEATRIZ FERNANDES BRANCO

<!ID475533-0> PORTARIA Nº 29, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004

O Chefe da Unidade Descentralizada da Receita Previden-
ciária São Paulo-Sul, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso VIII, do artigo 1º, da Portaria MPS/SRP nº 025, de 25 de
Novembro de 2004, e, considerando o contido no processo de apu-
ração de suspeita de fraude PT nº 36638.001031/2004-71 de
10/11/2004, resolve :

Art. 1º - Declarar que a Certidão Negativa de Débito- CND,
referente aos recolhimentos de contribuições previdenciárias a cargo
do INSS , nº 246732004-21004030, com data de emissão 14 de
setembro de 2004, em nome da empresa M.B.S do Brasil Máquinas e
Equipamentos Ltda - CNPJ 03.388.986/0001-07, é inautêntica e, con-
seqüentemente, inidônea, uma vez que não foi emitida pelo INSS.

Art. 2º - Desta forma, tal documento é nulo de pleno direito,
não produzindo quaisquer efeitos, devendo ser recusado por qualquer
instituição pública ou privada, à qual venha a ser apresentado.

Art. 3º - O ato eventualmente praticado para o qual tenha
sido apresentado esse documento como prova de inexistência de dé-
bito de contribuição previdenciária é nulo para todos os efeitos de
acordo com o disposto no art. 48, caput, da Lei nº 8212, de 24 de
Julho de 1991 e alterações posteriores .

MARIA BEATRIZ FERNANDES BRANCO

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA

<!ID462922-0> PORTARIA Nº 2.292, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2004

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 20 da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, alterada pela Lei nº
9.017, de 30 de março de 1995, regulamentada pelo Decreto nº
89.056, de 24 de novembro de 1983, atualizado pelo Decreto nº
1.592, de 10 de agosto de 1995, atendendo a requerimento da parte
interessada, nos termos do art. 28 da Portaria nº 992-DG/DPF, de 25
de outubro de 1995, alterada pela Portaria nº 277-DG/DPF, de 13 de
abril de 1998 e, considerando, finalmente, o posicionamento favo-
rável da Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada, con-
forme despacho exarado nos autos do Processo nº
08457.000990/2004-61-CV/DPFB/NIG/RJ, DECLARA revista a au-
torização para funcionamento concedida à empresa ALIANÇA VI-
GILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
68.635.648/0001-78, especializada na prestação de serviços de VI-
GILÂNCIA, e habilitada a exercer as atividades de SEGURANÇA
PESSOAL e ESCOLTA ARMADA , tendo como sócios LILIAN
ANDRÉIA RODRIGUES ALVES BARROS, JOSÉ OSWALDO PE-
REIRA DE CARVALHO e AGILDO ADAMI BARROS JUNIOR,
para efeito de exercer suas atividades no Estado do RIO DE JA-
NEIRO.

ZULMAR PIMETEL DOS SANTOS

<!ID470140-0> PORTARIA Nº 2.299, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2004

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 20 da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, alterada pela Lei nº
9.017, de 30 de março de 1995, regulamentada pelo Decreto nº
89.056, de 24 de novembro de 1983, atualizado pelo Decreto nº
1.592, de 10 de agosto de 1995, atendendo a requerimento da parte
interessada, nos termos do art. 28 da Portaria nº 992-DG/DPF, de 25
de outubro de 1995, alterada pela Portaria nº 277-DG/DPF, de 13 de
abril de 1998 e, considerando, finalmente, o posicionamento favo-
rável da Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada, con-
forme despacho exarado nos autos do Processo nº
08430.007921/2004-87-DELESP/SR/DPF/RS, DECLARA revista a
autorização para funcionamento concedida à empresa SENIOR SE-
GURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.928.152/0001-
84, especializada na prestação de serviços de VIGILÂNCIA, tendo
como sócios OSMAR MACIEL GUEDES e HELENARA COUTI-
NHO MACIEL, para efeito de exercer suas atividades no Estado do
RIO GRANDE DO SUL.

ZULMAR PIMENTEL DOS SANTOS

<!ID451047-0>PORTARIA Nº 2.327, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 20 da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, alterada pela Lei nº
9.017, de 30 de março de 1995, regulamentada pelo Decreto nº
89.056, de 24 de novembro de 1983, atualizado pelo Decreto nº
1.592, de 10 de agosto de 1995, atendendo a requerimento da parte
interessada, nos termos do art. 28 da Portaria nº 992-DG/DPF, de 25
de outubro de 1995, alterada pela Portaria nº 277-DG/DPF, de 13 de
abril de 1998 e, considerando, finalmente, o posicionamento favo-
rável da Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada, con-
forme despacho exarado nos autos do Processo nº
08255.005946/2004-14-DELESP/SR/DPF/BA, DECLARA revista a
autorização para funcionamento concedida à empresa SEV-CENTRO
DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA, ins-
crita no CNPJ/MF sob o nº 16.407.223/0001-08, especializada na
prestação de serviços de CURSO DE FORMAÇÃO, tendo como
sócios GENIVALDA NUNES DE ALMEIDA e LUIS ALBERTO
MOTA MATA, para efeito de exercer suas atividades no Estado da
BAHIA.

ZULMAR PIMETEL DOS SANTOS

<!ID453278-0> PORTARIA Nº 2.348, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 45 do Decreto nº 89.056 de 24 de novembro de 1983, alterado

Ministério da Justiça
.

GABINETE DO MINISTRO

<!ID476273-0> PORTARIA Nº 2.758, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Estabelece recursos a serem disponibiliza-
dos ao Estado de São Paulo e ao Município
de Marília/SP, habilitado em Gestão Plena
do Sistema Municipal.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, no
uso de suas atribuições; e

Considerando a Portaria nº 2.262/GM/MS, de 26 de no-
vembro de 2003, que institui Grupo de Trabalho com a finalidade de
proceder à revisão, à atualização e à reestruturação da atual política
para os estabelecimentos filantrópicos de ensino; e

Considerando o Programa de Reestruturação dos Hospitais
de Ensino no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS, resolve:

Art. 1º Estabelecer recursos no montante de R$ 3.862.701,36
(três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e um reais
e trinta e seis centavos) a serem disponibilizados ao Estado de São
Paulo e ao Município de Marília/SP, habilitado em Gestão Plena do
Sistema Municipal.

Parágrafo único - Os recursos serão destinados ao custeio e
à manutenção do Hospital das Clínicas, - Unidades I e II - Fundação
Municipal de Ensino Superior, CNPJ 52.052.420/0001-15.

Art. 2º - Estabelecer que o Município de Marília faça jus à
parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor des-
crito no artigo 1º desta Portaria, da seguinte forma:

I o montante de R$ 3.533.319,24 (três milhões, quinhentos e
trinta e três mil, trezentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos)
será disponibilizado obedecendo aos critérios a seguir descritos:

Ministério da Previdência Social
.

Ministério da Saúde
.
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a) 70% (setenta por cento), equivalentes a R$ 2.473.323,47
(dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e
três reais e quarenta e sete centavos) serão incorporados ao limite
financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar (média e alta
complexidade) do Município de Marília; e

b) 30% (trinta por cento), equivalentes a R$ 1.059.995,77
(um milhão, cinqüenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais
e setenta e sete centavos), serão transferidos fundo a fundo ao Mu-
nicípio de Marília, sob forma de repasse direto, em conta específica
aberta pelo Fundo Nacional de Saúde;

II - R$ 329.382,12 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e
oitenta e dois reais e doze centavos) serão remanejados do Fundo de
Ações Estratégicas e Compensação - FAEC para o teto financeiro
anual da assistência ambulatorial e hospitalar (média e alta com-
plexidade) do Município de Marília e correspondem aos valores do
Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde -INTEGRASUS
destinados ao Hospital das Clínicas - Fundação Municipal de Ensino
Superior, CNPJ 52.052.420/0001-15, em conformidade com a Portaria
SAS/MS nº 878, de 8 de maio de 2002.

Art. 3º Suspender o repasse do Fator de Incentivo ao De-
senvolvimento do Ensino e a Pesquisa em Saúde - FIDEPS ao Hos-
pital das Clínicas - Fundação Municipal de Ensino Superior, CNPJ
52.052.420/0001-15, cujos valores compõem o montante de recursos
destinados à implantação do Programa de Reestruturação dos Hos-
pitais de Ensino, em conformidade com o Art. 6º da Portaria GM/MS
nº 1.702, de 17 de agosto de 2004.

Art. 4º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as
medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do
valor mensal para o Fundo Municipal de Saúde de Marília.

Art. 5º Estabelecer que os recursos orçamentários objeto
desta Portaria corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde,
devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:

Ação Programática Nome da Ação Valor Anual R$

10.846.1220.0906 Atenção à Saúde dos Municípios Habilitados
em Gestão Plena do Sistema e nos Estados
Habilitados em Gestão Plena/Avançada.

2.802.705,59

1 0 . 8 4 6 . 1 3 11 . 0 8 4 9 Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Gra-
duação na Área da Saúde

706.663,85

1 0 . 8 4 6 . 1 3 11 . 0 8 5 0 Formação de Recursos Humanos em Educa-
ção Profissional e de Pós-Graduação.

353.331,92

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros a partir da competência dezembro de 2004.

ANTÔNIO ALVES DE SOUZA

AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

<!ID475786-0> RESOLUÇÃO-RE Nº 2.105, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria
nº 464, de 30 de junho de 2004;

considerando o § 3º, do art. 111 do Regimento Interno apro-
vado pela Portaria ANVISA n.º 593, de 25 de agosto de 2000,
republicada em 22 de dezembro de 2000;

considerando o art. 72 e seus parágrafos, da Lei 6.360, de 23
de setembro de 1976;

considerando o art. 23 e seus parágrafos, da Lei 6.437, de 20
de agosto de 1977;

considerando o Laudo de Análise n.º 1312.00/2004, com
resultado insatisfatório no ensaio realizado pelo Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde - INCQS, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a
interdição cautelar, em todo território nacional, do medicamento
MARCLORHEX - sabonete - líquido, lote nº 03093270, data de
validade 09/2006, fabricado pela empresa INNOVATEC - DIVISÃO
DE CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.,
localizada à Av. Paoletti n° 363 - Itapira/SP, por não atender as
exigências regulamentares próprias e demais requisitos técnicos es-
pecificados na concessão de seu registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.

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

VICTOR HUGO COSTA TRAVASSOS DA ROSA

<!ID475787-0> RESOLUÇÃO-RE Nº 2.106, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
n.º 464 de 30 de junho de 2004,

considerando o § 3º, do art. 111 do Regimento Interno apro-
vado pela Portaria ANVISA n.º 593, de 25 de agosto de 2000,
republicada em 22 de dezembro de 2000;

considerando o §1º do Art. 148 do Decreto n.º 79.094, de 5
de janeiro de 1977, que regulamenta a Lei n.º 6.360, de 23 de
setembro de 1976;

considerando a Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977;
considerando o Laudo de Análise nº. 5734.00/2003, emitido

pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde -
INCQS;

considerando ainda o Auto de Infração Sanitária nº.
595/2004/GFIMP/GGIMP, resolve:

Art. 1º Determinar a apreensão em todo território nacional,
do produto SOLUÇÃO PARA DIÁLISE PERITONEAL, lote 170/06,
fabricado em 01/06/2003 e com validade até 30/06/2006, fabricado
pela empresa HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LT-
DA, CNPJ nº. 01.571.702/0001-98, localizada Rod. BR 153, Km 03
- Chácara Retiro, Goiânia/GO, por não atender as exigências re-
gulamentares da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

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

VICTOR HUGO COSTA TRAVASSOS DA ROSA

<!ID475788-0> RESOLUÇÃO-RE Nº 2.107, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria
nº 464, de 30 de junho de 2004;

considerando o § 3º, do art. 111 do Regimento Interno apro-
vado pela Portaria ANVISA n.º 593, de 25 de agosto de 2000,
republicada em 22 de dezembro de 2000;

considerando o art. 72 e seus parágrafos, da Lei 6.360, de 23
de setembro de 1976;

considerando o art. 23 e seus parágrafos, da Lei 6.437, de 20
de agosto de 1977;

considerando o Laudo de Análise nº 2885.00/2004, com re-
sultado insatisfatório no ensaio realizado pelo Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a
interdição cautelar, em todo território nacional, do medicamento Cla-
ritromicina, 500mg, comprimido revestido, lote 040169, data de fa-
bricação 12/2003, data de validade 12/2005, fabricado pela empresa
EMS Indústria Farmacêutica Ltda., localizada à Rua Comendador
Carlo Mario Gardano, n° 450, São Bernardo do Campo-SP, por não
atender as exigências regulamentares próprias e demais requisitos
técnicos especificados na concessão de seu registro na Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária.

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

VICTOR HUGO COSTA TRAVASSOS DA ROSA

<!ID475789-0> RESOLUÇÃO-RE Nº 2.108, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria
nº 464, de 30 de junho de 2004;

considerando o § 3º, do art. 111 do Regimento Interno apro-
vado pela Portaria ANVISA n.º 593, de 25 de agosto de 2000,
republicada em 22 de dezembro de 2000;

considerando o art. 72 e seus parágrafos, da Lei 6.360, de 23
de setembro de 1976;

considerando o art. 23 e seus parágrafos, da Lei 6.437, de 20
de agosto de 1977;

considerando o Laudo de Análise nº 3174.00/2004, com re-
sultado insatisfatório no ensaio realizado pelo Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a
interdição cautelar, em todo território nacional, do medicamento Cap-
tobel, comprimido, lote 02/04, data de fabricação 02/2004, data de
validade 02/2007, fabricado pela empresa Laboratório Sedabel Ltda.,
localizada à Rodovia Washington Luiz, 1308 - Estr. Rio-Petrópolis,
KM 4,5 - Duque de Caxias/RJ, por não atender as exigências re-
gulamentares próprias e demais requisitos técnicos especificados na
concessão de seu registro na Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária.

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

VICTOR HUGO COSTA TRAVASSOS DA ROSA

<!ID475790-0> RESOLUÇÃO-RE Nº 2.109, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria n.º 464, de
30 de junho de 2004;

considerando o §3º, do art. 111 do Regimento Interno apro-
vado pela Portaria ANVISA n.º 593, de 25 de agosto de 2000;

considerando o art. 7º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de
1976;

considerando o art. 8º, do Decreto nº 79.094, de 5 de janeiro
de 1977;

considerando a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977;
considerando o Auto de Infração AIF 101 S 8782 do Centro

de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo; resolve:

Art. 1º Determinar a suspensão da fabricação, comércio e
uso de todos os produtos fabricados pela empresa LABORATÓRIO
CLIMAX S/A, CNPJ nº 61.103.503/0001-87, localizada na Rua Joa-
quim Távora, 822, Vila Mariana, São Paulo - SP, por não atenderem
as exigências regulamentares da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária.

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

VICTOR HUGO COSTA TRAVASSOS DA ROSA

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

<!ID475542-0> PORTARIA Nº 777, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

O Secretário de Atenção à Saúde, Substituto, no uso de suas
atribuições,

Considerando o disposto no Artigo 4° da Portaria GM/MS nº
317, de 23 de março de 2000, que determina a continuidade da 1ª
Etapa da Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas - Cirurgias de
Catarata;

Considerando a Portaria GM/MS nº 627, de 26 de abril de
2001, que estabelece que as ações de alta complexidade e ações
estratégicas sejam custeadas pelo Fundo de Ações Estratégicas e
Compensação - FAEC;

Considerando a Portaria GM/MS nº1.411 de 07 de julho de
2004, que prorroga até dezembro de 2004, a Campanha Nacional de
Cirurgias Eletivas - Cirurgias de Catarata;

Considerando a solicitação da Secretaria Estadual de Saúde
de Pernambuco, e;

Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Média Complexidade Ambulatorial/DAE/SAS, resolve:

Art. 1º - Alterar a programação prevista no Anexo da Por-
taria GM/MS nº 1.411, com relação aos quantitativos mensais da
Campanha Nacional de Cirurgias de Catarata no estado de Pernam-
buco e nos municípios discriminados, que passam a ser abaixo in-
dicadas:

Município Nº cirurgias
Pernambuco 951
Bezerros 28
Cabo de Santo Agostinho 58
Gravatá 15
Olinda 46
Petrolina 20
Recife 400

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação, com efeitos financeiros a contar da competência agosto/2004.

WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO

<!ID476424-0> PORTARIA Nº 778, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

O Secretário de Atenção à Saúde - Substituto, no uso de suas
atribuições,

Considerando a necessidade de garantir a atualização sis-
temática do banco de dados nacional do Sistema de Cadastro Na-
cional de Estabelecimento de Saúde - SCNES e da transmissão dos
arquivos e relatórios dos Sistemas de Informações Ambulatorial e
Hospitalar do SUS (SIA e SIH/SUS);

Considerando a necessidade de agilizar o fluxo das infor-
mações que visa alimentar o banco de dados nacional para o pro-
cessamento do Sistema de Informação Hospitalar;

Considerando a Portaria SAS/MS nº 406, de 22 de dezembro
de 2003, que estabelece o prazo máximo de até 03 (três) meses para
o envio dos arquivos da produção do SIA/SUS, para alimentação do
Banco de Dados Nacional, junto ao DATASUS e para viabilizar a
transferência dos recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Com-
pensação (FAEC), resolve:

Art. 1º - Estabelecer, na forma do Anexo desta Portaria, o
cronograma para envio da base do Cadastro Nacional de Estabe-
lecimento de Saúde - CNES e de transmissão dos arquivos via
MSBBS e relatórios do SIA e SIH/SUS, relativos aos serviços pres-
tados para o 1º semestre de 2005.

Art. 2º - Determinar que os municípios habilitados em Ges-
tão Plena do Sistema encaminhem o banco de dados do SIA e do
SIH/SUS diretamente ao Departamento de Informática do SUS -
DATASUS, com cópia para Secretaria Estadual de Saúde.

§1º - Fica a Secretaria Estadual de Saúde responsável pela
consolidação do banco de dados do SIA e do SIH/SUS dos es-
tabelecimentos sob gestão estadual e dos municípios não plenos.

§2º - O envio do formato dos dados consolidados deverá
estar em consonância com o disposto na Portaria SAS/MS n° 444, de
16 de agosto de 2004.

Art. 3º - Estabelecer que o não cumprimento das datas fi-
xadas acarretará atraso nas transferências de recursos às Secretarias
Estaduais em Gestão Plena, aos municípios em Gestão Plena do
Sistema e aos municípios não habilitados nessa modalidade de ges-
tão.

Art. 4º - Definir que o envio dos arquivos do SIA e do
SIH/SUS deve ser via MSBBS sem incorreções, observando os dis-
positivos legais estabelecidos pelo Ministério da Saúde, sob pena de
não serem considerados como recebidos.

Parágrafo Único - O DATASUS disponibilizará informações
para acompanhamento das remessas do SIA/SUS no site http://sia-
sih.datasus.gov.br/ no item de "Acompanhamento de remessas". As
remessas encaminhadas com incorreções, não serão aceitas na com-
petência.

Art. 5º - Determinar que as Secretarias Estaduais/Municipais
de Saúde fixem cronograma de entrega das AIH (SISAIH01), APAC
e BPA (magnético) para os prestadores de serviços sob sua gestão,
visando o cumprimento do cronograma constante do Anexo desta
Portaria.

Art. 6º - Determinar que as Secretarias Estaduais fixem data
para entrega dos arquivos de Banco de Dados do SIA/SUS dos
Municípios não Plenos, para cumprimento do cronograma de que
trata o artigo 1° desta Portaria.

Art. 7º - Determinar que haverá processamento complemen-
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tar do Sistema de Informação Hospitalar somente em caráter ex-
cepcional, mediante solicitação formal dos gestores estaduais e mu-
nicipais em Gestão Plena do Sistema, encaminhada à Coordenação-
Geral de Sistemas de Informação - CGSI, do Departamento de Re-
gulação, Avaliação e Controle de Sistemas - DRAC, desta Secretaria,
que avaliará o pleito.

§1º - A solicitação deverá ser encaminhada, por meio do Fax
(61) 315-3684, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a partir da
liberação do resultado do processamento da AIH no MSBBS, con-
comitantemente ao envio dos arquivos do SIH necessários ao re-
processamento para o DATASUS/MS.

§2º - A Coordenação Geral de Sistemas de Informação -
CGSI/DRAC/SAS/MS disponibilizará resposta aos ofícios encami-
nhados pelos gestores via e-mail ou Fax.

Art. 8º - Estabelecer que haverá reprocessamento de re-
messas dos bancos de dados do SIA/SUS, somente no caso de subs-
tituição de arquivos, mediante solicitação formal dos gestores es-

taduais e municipais em Gestão Plena do Sistema, encaminhada à
Coordenação-Geral de Sistemas de Informação - CGSI, do Depar-
tamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas - DRAC,
desta Secretaria, que avaliará o pleito.

§1º - A solicitação deverá ser encaminhada, por meio do Fax
(61) 315-3684, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do
cronograma anexo desta Portaria, concomitantemente ao envio dos
bancos de dados do SIA/SUS para o DATASUS/MS.

§2º - A Coordenação-Geral de Sistemas de Informação -
CGSI/DRAC/SAS/MS disponibilizará resposta aos gestores via e-
mail ou Fax.

Art. 9º - Definir que a autorização para pagamento da pro-
dução dos procedimentos financiados pelo Fundo de Ações Estra-
tégicas e Compensação - FAEC será realizado pela Coordenação-
Geral de Controle de Serviços de Sistemas - CGCS/DRAC/MS com
base no Banco de Dados disponibilizado pelo DATASUS-RJ.

Parágrafo único - Caberá ao DATASUS-RJ a elaboração e

disponibilização deste Banco de Dados para a CGCS/DRAC/SAS/MS
dentro do prazo estabelecido no cronograma anexo.

Art. 10 - Estabelecer que a data limite para o DATASUS
disponibilizar as versões dos sistemas SIA e SIH/SUS será até o dia
20 de cada mês.

Parágrafo Único - A Versão do SCNES deverá ser dispo-
nibilizada pelo DATASUS entre os dias 20 a 25 de cada mês, com
vigência para o processamento da competência seguinte.

Art. 11 - Definir que é de responsabilidade do Departamento
de Informática do SUS - DATASUS/MS promover as adequações
necessárias que dispõe esta Portaria.

Art. 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos a partir da competência janeiro de 2005.

WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO

ANEXO

PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES - SIH/SUS

ESTADOS E MUNICÍPIOS EM GESTÃO PLENA DO SISTEMA
PROCESSAMENTO DO SIH/SUS 1º SEMESTRE DE 2005

COMPETÊNCIA
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Data limite para os gestores encaminharem a base CNES para o processamento do SIH; 02/fev 02/mar 01/abril 02/maio 01/jun 01/jul
Data limite para DATASUS disponibilizar a base do CNES no site 04/fev 04/mar 05/abril 04/maio 03/jun 05/jul
Data limite para os gestores verificarem sua base do CNES no site, providenciar ajustes e reenvio da mesma. 10/fev 07/mar 07/abril 06/maio 07/jun 07/jul
Data limite para os gestores encaminharem os arquivos (SGAIH) ao DATASUS 10/fev 07/mar 07/abril 06/maio 07/jun 07/jul
Processamento Média e Alta Complexidade 14/fev 09/mar 08/abril 09/ maio 08/jun 08/jul
Data limite para DATASUS disponibilizar o resultado do processamento da AIH no MSBBS 16/fev 11 / m a r 11 / a b r i l 10/maio 10/jun 11 / j u l
Processamento dos Procedimentos Estratégicos 16/fev 11 / m a r 12/abril 11 / m a i o 10/jun 12/jul
Data limite para DATASUS disponibilizar o resultado do processamento dos procedimentos estratégicos no
MSBBS

17/fev 14/mar 13/abril 12/maio 13/jun 13/jul

Data limite para o DATASUS/RJ disponibilizar para CGCS/DRAC/SAS, os arquivos com a produção dos pro-
cedimentos pagos pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC, dos Estados e municípios em Gestão
Plena do Sistema .

21/fev 16/mar 18/abril 17/maio 16/jun 18/jul

PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS - SIA/SUS

PROCESSAMENTO DO SIA/SUS 1º SEMESTRE DE 2005

COMPETÊNCIA
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Data limite para Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde em Gestão Plena do Sistema transmitirem arquivos do
Banco de Dados do SIA/SUS para o DATASUS-RJ via MSBBS. As Secretarias Estaduais consolidam os arquivos dos
Municípios não Plenos.

14/fev 14/mar 13/abril 12/maio 13/jun 13/jul

Data limite para o DATASUS/RJ enviar a CGCS/DRAC/SAS, os arquivos com a produção dos procedimentos
financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC, encaminhados no prazo.

21/fev 21/mar 20/abril 19/maio 20/jun 20/jul

Data limite para Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde em Gestão Plena do Sistema que não enviaram a
remessa do banco de dados do SIA/SUS em cumprimento ao cronograma, transmitirem os referidos arquivos ao
DATASUS-RJ via MSBBS.

21/fev 21/mar 20/abril 19/maio 20/jun 20/jul

Data limite para o DATASUS/RJ enviar a CGCS/DRAC/SAS, os arquivos com a produção dos procedimentos
financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC, encaminhados fora do prazo.

28/fev 28/mar 28/abril 25/maio 27/jun 27/jul

Ministério das Cidades
.

GABINETE DO MINISTRO

<!ID476432-0> PORTARIA Nº 531, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, bem como o disposto no art. 62, inciso
II, da Lei n.º 10.707, de 30 de julho de 2003, e tendo a necessidade de adequar a classificação
orçamentária de modo a permitir transferência a estados e municípios, resolve:

Art. 1º Alterar, na forma dos anexos I e II desta Portaria, a modalidade de aplicação da dotação
orçamentária consignada à Unidade Orçamentária 56101 - Ministério das Cidades.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA

ANEXO I REDUÇÃO

R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESF GND MOD FONTE VA L O R 

1 7 8 4 6 11 2 8 0 6 4 6 0 0 2 0 Apoio a Prrojetos de Saneamento Ambiental em Assen-
tamentos Precários (PAT/PROSANEAR) - Na Região Nor-
deste

F 3 30 0148 1.500.000

1 7 8 4 6 11 2 8 0 6 4 6 0 0 2 0 Apoio a Prrojetos de Saneamento Ambiental em Assen-
tamentos Precários (PAT/PROSANEAR) - Na Região Nor-
deste

F 3 30 11 0 0 236.000

1 5 8 4 6 6 0 0 11 0 u h 0 0 0 2 Ações de Innfra-Estrutura Urbana em Municípios - Estado
da Bahia

F 4 40 0100 500.000

TO TA L 2.236.000

ANEXO II ACRÉSCIMO

R$ 1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESF GND MOD FONTE VA L O R 

1 7 8 4 6 11 2 8 0 6 4 6 0 0 2 0 Apoio a Prrojetos de Saneamento Ambiental em Assen-
tamentos Precários (PAT/PROSANEAR) - Na Região Nor-
deste

F 3 40 0148 1.500.000

1 7 8 4 6 11 2 8 0 6 4 6 0 0 2 0 Apoio a Prrojetos de Saneamento Ambiental em Assen-
tamentos Precários (PAT/PROSANEAR) - Na Região Nor-
deste

F 3 40 11 0 0 236.000

1 5 8 4 6 6 0 0 11 0 u h 0 0 0 2 Ações de Innfra-Estrutura Urbana em Municípios - Estado
da Bahia

F 4 30 0100 500.000

TO TA L 2.236.000

<!ID476420-0> RETIFICAÇÃO

Na Portaria 529, de 30 de Dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 31 de
dezembro de 2004, Seção 1, página 251/252 ANEXO II - ACRÉSCIMO, CÓDIGO
17.846.0122.0654.0096, na Coluna MOD, onde se lê 30, leia-se 40.
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E

FISCALIZAÇÃO

<!ID476360-0>DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE

Processo n.º 53560.000147/2001 - Aplica a sanção de MUL-
TA, no valor de R$ 2.745,78 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco
reais e setenta e oito centavos), à TV PONTA NEGRA LTDA.,
executante do Serviço Radiodifusão Sonora de Sons e Imagens na
cidade de Natal (RN), com fundamento no art. Art. 62 da Lei n.º
4.117/62, com a redação alterada pelo Decreto-lei n.º 236/67, por
infração ao art. 46 do Decreto n.º 52.795/63 e subitem 1.2.2 - alínea
“a” e 1.1.7 da Portaria MC n.º 38/74 c/c art. 62 e 63, “e” da Lei n.º
4.117/62, com a redação alterada pelo Decreto-lei n.º 236/67.

<!ID476361-0>

Processo n.º 53560.000150/2001 - Aplica a sanção de MUL-
TA, no valor de R$ 1.168,52 (um mil, cento e sessenta e oito reais e
cinqüenta e dois centavos), à TV PONTA NEGRA LTDA., exe-
cutante do Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos na cidade
de Natal (RN), por infração ao subitem art. 46 c/c art. 122, item 34 do
Decreto n.º 52.795/63 c/c art. 63, “e” da Lei n.º 4.117/62, com a
redação alterada pelo Decreto-lei n.º 236/67.

<!ID476363-0>

Processo n.º 53563.000264/2000 - Aplica a sanção de MUL-
TA, no valor de R$ 584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e
trinta e um centavos), a RADIO DIFUSORA DE MOSSORÓ S/A,
executante do Serviço Radiodifusão sonora em Ondas Médias na
cidade de Mossoró (RN), com fundamento no art. Art. 62 da Lei n.º
4.117/62, com a redação alterada pelo Decreto-lei n.º 236/67, por
infração ao subitem 8.4.7.1 do ROMOT e a rt. 46 do Decreto n.º
52.795/63 c/c art. 62 e 63, “e” da Lei n.º 4.117/62, com a redação
alterada pelo Decreto-lei n.º 236/67.

EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS

Ministério das Comunicações
.

GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO

<!ID476362-0>DESPACHOS DO GERENTE-GERAL

Processo n.º 53560.001426/1999 - Aplica a sanção de MUL-
TA, no valor de R$ 1.752,93 (um mil, setecentos e cinqüenta e dois
reais e noventa e três centavos), à TV PONTA NEGRA LTDA.,
executante do Serviço Radiodifusão Sonora de Sons e Imagens na
cidade de Natal (RN), com fundamento no art. Art.59, alínea “a” e 62
da Lei n.º 4.117/62, com a redação alterada pelo Decreto-lei n.º
236/67, por infração ao art. Subitem 5.4.2 do Regulamento Técnico
para Emissoras de Radiodifusão Sonora em Onda Média e em Onda
Tropical - 120 metros, instituído pela Resolução n.º 116, de
25/03/1999.

<!ID476364-0>

Processo n.º 53566.000051/2002 - Aplica a sanção de MUL-
TA, no valor de R$ 1.752,93 (um mil, setecentos e cinqüenta e dois
reais e noventa e três centavos), à DIFUSORA EMPREENDIMEN-
TOS COMUNICAÇÕES LTDA., executante do Serviço Auxiliar de
Radiodifusão e Correlatos - Ligação para Transmissão de Programas
na cidade de Teresina (PI), por infração ao item 8 da Norma n.º
01/78, aprovada pela Portaria n.º 71/78, de 20.02.1978 c/c art 62 da
Lei n.º 4.117/62, com a redação dada pelo Decreto-lei n.º 236/67.

HIROSHI WATANABE

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA

<!ID475785-0>PORTARIA Nº 540, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004

O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA, DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, no uso
de suas atribuições, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53000.055422/2004, resolve:

Aprovar o local de instalação da estação e a utilização dos
equipamentos da FUNDAÇÃO MANOEL DE BARROS, permis-
sionária do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, no município de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, utilizando o canal 279E,
classe B1.

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

<!ID475791-0> PORTARIA Nº 542, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA - no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 237 do Regimento Interno do Ministério das Comunicações, e
tendo em vista o que consta do Processo 53000.025121/2004, re-
solve:

Autorizar a Televisão Sul Bahia de Teixeira de Freitas., com
sede no Município de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, a efetuar
alteração de seu Contrato Social, com o objetivo de transformar a sua
natureza jurídica, de sociedade por cotas de responsabilidade limitada
para sociedade anônima, e modificar o seu quadro diretivo, nomeando
João Augusto Marques Valente para o cargo de Diretor Presidente e
Maria Eunice Valente de Almeida para o cargo de Diretora.

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES E

AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO
<!ID475811-0>

DESPACHO DA SUPERINTENDENTE
Em 31 de dezembro de 2004

Nº 1.123 - A SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES E AU-
TORIZAÇÕES DE GERAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições con-
feridas pela Resolução ANEEL nº 205, de 6 de junho de 2001, com
amparo no art. 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro de 2003,
com a redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004
e considerando o que consta do Processo nº 48500.006496/00-85,
resolve: I - Regularizar, junto à ANEEL, a alteração das caracte-
rísticas técnicas da pequena central hidrelétrica denominada Santa
Lucia II, passando de 7.028 kW, para 7.600 kW de potência instalada,
localizada no rio Juruena, no Município de Sapezal, no Estado de
Mato Grosso, cuja autorização para exploração foi concedida à em-
presa Maggi Energia S.A. pela Resolução nº 531 de 7 de dezembro de
2001.

ROSÂNGELA LAGO

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE GERAÇÃO

<!ID476275-0>

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 31 de dezembro de 2004

Nº 1.124 - O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE GERAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENER-
GIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela
Resolução ANEEL nº 433, de 26 de agosto de 2003, em confor-
midade com o que estabelece a supracitada Resolução, e conside-
rando o que consta do Processo nº 48500.002064/01-40, resolve: I -
Liberar as unidades geradoras 1, 2 e 3, de 2.772 kW de potência cada,
da UTE Iguatemi Bahia, localizada no Município de Salvador, Estado
da Bahia, de propriedade do Condomínio Shopping Center Iguatemi
Bahia, autorizada por meio da Resolução ANEEL nº 70, de 8 de
março de 2001, para início da operação comercial a partir da zero
hora do dia 30 de dezembro de 2004, quando a energia produzida
pela unidade geradora deverá estar disponibilizada ao sistema.

JAMIL ABID

Ministério de Minas e Energia
.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL

20º DISTRITO
<!ID476270-0>

DESPACHOS DO CHEFE
RELAÇÃO Nº 25/2004

FASE DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
Concede prévia anuência aos atos de Cessão e autoriza a averbação
de transferência de Alvará de Autorização de Pesquisa. (2.81)
896.422/2002 - Alvará nº 3.829/2003 - Barra de São Francisco/ES.
Cedente: MINERAÇÃO CANTAGALLO LTDA CNPJ:
39.410.949/0001-03
Cessionária: MINERAÇÃO PANORAMA LTDA CNPJ:
04.622.418/0001-91
896.726/2002 - Alvará nº 3.914/2003 - Pancas/ES.
Cedente: ALBERTO MARTINS GUERRA CPF: 385.238.257-20
Cessionária: MINERAÇÃO SÃO LOURENÇO LTDA CNPJ:
02.806.803/0001-63
896.490/00 - Alvará n° 2.130/2001 - Colatina/ES
Cedente: PLEIADES MINERAÇÃO LTDA. - CNPJ:
36.357.721/0001-09
Cessionária: C.S.T. MINERAÇÃO LTDA - CNPJ: 39.788.062/0001-
45
896.358/02 - Alvará n° 3.823/03 - Colatina/ES
Cedente: C.S.T. MINERAÇÃO LTDA. - CNPJ: 39.788.062/0001-45
Cessionária: C & C GRAN MINERAÇÃO LTDA - CNPJ:
04.061.539/0001-01
Concede prévia anuência ao ato de Cessão e autoriza a averbação dos
atos de transferência de Autorização de pesquisa, em cadeia suces-
sória.(2.81)
890.443/86 - Alvará nº 9.414/2004 - Mantena/MG e Barra de São
Francisco/ES.
Cedente: GRANITOS ESTRELA DO NORTE LTDA CNPJ:
30.785.828/0001-63
Cessionária: HELDER NICO CPF: 621.075.267-53
Cedente: HELDER NICO CPF: 621.075.267-53
Cessionária: ROCHA BRANCA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LT-
DA CNPJ: 02.158.366/0001-19
890.443/86 - Com fundamento no item 2 da Instrução Normativa nº
3 de 22/10/1997, do Diretor-geral do DNPM e usando da com-
petência delegada através da Portaria nº 347 de 29/09/04, publicada
no DOU de 01/10/04, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 176, da
Constituição Federal, NEGO a anuência prévia ao ato de cessão total
de autorização de pesquisa formulada por MINERAÇÃO ATLÂN-
TICA LTDA . (1.93)

ADAUTO RICARDO RIBEIRO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

<!ID476288-0> PORTARIA Nº 90, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA DO ES-
TADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo n° 29 do Regimento Interno desta Autarquia, aprovado
pela Portaria/MDA/N°164 de 14 de Julho de 2000, publicada no
DOU de 17 de Julho de 2000.

CONSIDERANDO a necessidade de encaminhamento vi-
sando dar destinação ao imóvel rural denominado Fazenda Novo
Horizonte, com área de 1128,0879 ha, localizado no Município de
Itambé no Estado da Bahia , Desapropriado para fins de Reforma
Agrária, através do Decreto de 25 de Fevereiro de 2003, cuja imissão
de posse se deu em 29 de Dezembro de 2004 e;

CONSIDERANDO que os órgãos técnicos específicos desta
Superintendência Regional procederam a análise no Processo INCRA/
SR-05/Nº 54160/005585/04-82 e decidiram pela regularidade da pro-
posta, de acordo com os atos normativos que regulamentam a ma-
téria, resolve :

I - Aprovar a proposta de destinação, para assentamento de
agricultores, do imóvel rural denominado Fazenda Novo Horizonte,
com área de 1128,0879 ha, (um mil, cento e vinte e oito hectares, oito
ares e setenta e nove centiares), localizado no Município de Itambé,
no Estado da Bahia, que prevê a criação de 60 (sessenta) unidades
agrícolas familiares;

II - Criar o Projeto de Assentamento PA Novo Horizonte
Jacarandá, Código SIPRA BA0466000 a ser implantado e desen-
volvido por esta Superintendência Regional, em articulação com a
Superintendência Nacional do Desenvolvimento Agrário;

III - Autorizar à Divisão Técnica a promover as modifi-
cações e adaptações que, no curso da execução, se fizerem neces-
sárias para a consecução dos objetivos do Projeto;

IV - Determinar à Divisão de Suporte Operacional que en-
caminhe cópia deste ato, para a Superintendência Nacional do De-
senvolvimento Agrário, para fins de registro, controle, distribuição e
publicação do mesmo no Diário Oficial;

V - Determinar à Divisão Técnica que comunique aos órgãos
de Meio Ambiente, Federal e Estadual, bem como à FUNAI, a cria-
ção do presente Projeto;

VI - Determinar à Divisão de Suporte Operacional que re-
gistre todas as informações de criação, desenvolvimento e das fa-
mílias referentes ao Projeto de Assentamento ora criado, no Sistema
de Informações de Projetos de Reforma Agrária - SIPRA.

MARCELINO ANTÔNIO MARTINS GALO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM
MINAS GERAIS

<!ID476289-0> PORTARIA Nº 75, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA DO ES-
TADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe confere
o Art. 29, inciso VI, do Regimento Interno do INCRA, aprovado pela
Portaria MDA/Nº 164 de 14 de julho de 2000;

CONSIDERANDO a necessidade de dar a destinação cons-
titucional ao imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA DOS
COCAIS/ NOVILHA BRAVA, com área de 5.933,0930 ha (cinco mil
novecentos e trinta e três hectares, nove ares e trinta centiares),
localizado no Município de São Romão, no Estado de Minas Gerais,
declarado de interesse social para fins de reforma agrária, pelo De-
creto de 23 de junho de 2003, cuja emissão de posse se deu em 16 de
fevereiro de 2004; e

CONSIDERANDO que os órgãos técnicos específicos desta
Superintendência Regional procederam análise no processo IN-
CRA/SR/06/Nº 54170.004564/2002-69, e decidiram pela regularidade
da proposta, de acordo com os atos normativos que regulamentam a
matéria, resolve:

I - Aprovar a proposta de destinação, para assentamento de
agricultores, do imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA
DOS COCAIS/ NOVILHA BRAVA com área de 5.933,0930 ha (cin-
co mil novecentos e trinta e três hectares, nove ares e trinta centiares),
localizado no Município de São Romão no Estado de Minas Gerais,
que prevê a criação de 80 (oitenta) unidades agrícolas familiares;

II - Criar o projeto de Assentamento PA NOVILHA BRAVA
Código SIPRA MG0272000, a ser implantado e desenvolvido por
esta Superintendência Regional, em articulação com a Superinten-
dência Nacional do Desenvolvimento Agrário;

III - Autorizar à Divisão Técnica a promover as modifi-
cações e adaptações que, no curso da execução, se fizerem neces-
sárias para a consecução dos objetivos do Projeto;

IV - Determinar à Divisão Técnica que encaminhe cópia
deste ato, para a Superintendência Nacional do Desenvolvimento
Agrário, para fins de registro, controle, distribuição e publicação do
mesmo no Diário Oficial da União;

V - Determinar à Divisão Técnica que comunique aos órgãos
de Meio Ambiente, Federal e Estadual, bem como à FUNAI, a cria-
ção do presente Projeto; e

Ministério do Desenvolvimento Agrário
.



Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2005 1 11 ISSN 1677-7042

VI - Determinar á Divisão de Suporte Operacional que re-
gistre todas as informações de criação, de desenvolvimento e das
famílias referentes ao Projeto de Assentamento ora criado, no Sistema
de Informações de Projetos de Reforma Agrária -SIPRA.

MARCOS HELÊNO LEONI PENA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE

<!ID476290-0> PORTARIA Nº 23, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004

O SUPERINTENDENTE REGIONAL INTERINO DE SER-
GIPE (SR-23), DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 16 da Estrutura Regimental, aprovada pelo
Decreto nº 5.011, de 11 de março de 2004, combinado com o artigo
29, do Regimento Interno do INCRA, e

Considerando a decisão constante da Ata de Reunião Ex-
traordinária do Comitê de Decisão Regional - CDR, da Superin-
tendência Regional de Sergipe, que autorizou a aquisição do imóvel
rural denominado genericamente de Fazenda Bom Viver/Jaramataia,
com área registrada de 633,5267 ha, situado no município de Poço
Redondo, Estado de Sergipe, cadastrado no INCRA sob o nº
261.050.002.003-2, para fins de assentamento de trabalhadores rurais,
de acordo com as metas estabelecidas no Programa de Reforma Agrá-
ria;

Considerando que o processo de aquisição da área foi ins-
truído de acordo com o Decreto 433, de 24 de janeiro de 1992,
alterado pelos Decretos nº 2.614, de 3 de julho de 1998 e nº 2.680, de
17 de julho de 1998, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, a adquirir imóveis rurais, através de
compra e venda para fins de reforma agrária;

Considerando as boas características edafoclimáticas do imó-
vel, bem como sua boa situação geográfica, além da existência de
infra-estrutura de benfeitorias que poderá ser aproveitada na atividade
agropecuária no Projeto de Assentamento a ser implantado pela Au-
tarquia;

Considerando que os valores fixados por esta Autarquia atra-
vés da SR-23/SE, consoante laudo de vistoria e avaliação, encontram-
se de acordo com os parâmetros de preços praticados no município de
situação do imóvel;

Considerando que o valor proposto para aquisição do imóvel
atinge o total de R$ 538.062,74 (quinhentos e trinta e oito mil,
sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), sendo R$
195.917,95 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e dezessete reais
e noventa e cinco centavos), referentes a benfeitorias e R$ 342.144,79
(trezentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e
setenta e nove centavos) correspondentes a terra nua;

Considerando que os valores encontram-se dentro dos pa-
râmetros estabelecidos pela Instrução Normativa/INCRA/nº 14, de 08
de março de 2004, onde compete sua apreciação pelo Comitê de
Decisão Regional - CDR;

Considerando que as exigências estabelecidas no Decreto nº
433, de 24 de janeiro de 1992, com as alterações introduzidas pelos
Decretos nºs 2.614, de 3 de junho de 1998 e 2.680, de 17 de junho de
1998, que dispõem sobre a matéria, foram atendidas;

Considerando, finalmente, os pronunciamentos da Divisão
Técnica e da Procuradoria Regional nos autos do processo admi-
nistrativo nº 54370.000646/2003-69, resolve:

Art. 1º Adquirir o imóvel rural denominado, genericamente,
Fazenda Bom Viver/Jaramataia, situado no Município de Poço Re-
dondo, Estado de Sergipe, registrado sob nº R-01-1.958, livro 2-J, fls.
99, de 25.09.2003; R-01-1.959, livro 2-J, fls. 100, de 25.09.2003, R-
03-454, livro 2-B, fls. 279, de 03.09.2001, R-01-445, livro 2-B, fls.
270, de 28.07.1992, R-02-225, livro 2-B, fls. 25, de 28.07.1992 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canindé do São
Francisco/SE; R-04-2.178, livro 2-S, fls. 127, de 20.03.1988, R-04-
2.177, livro 2-S, fls. 126, de 20.03.1988 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Porto da Folha/SE, limitando-se ao norte com
terras de João Macena Neto, Ariston de Santana, Balbino da Silva
Cajazeira e terras do PA Cajueiro, a leste com terras de Ariston de
Santana, Balbino da Silva Cajazeira, Estrada Municipal, terras do PA
Cajueiro e Estrada Vicinal, a sul com Estrada Vicinal, terras de José
Correa dos Santos Filho, Eronilson Pereira da Silva, Cícero Vicente
Pereira, Cícero Andrade Rezende e Ariston de Santana, e a Oeste
com Estrada Vicinal, terras do Sr. José Correa dos Santos, Cícero
Vicente Pereira, Estrada Municipal e João Macena Neto.

Art. 2º Solicitar às Superintendências Nacional do Desen-
volvimento Agrário - SD e a de Gestão Administrativa - SA a adotar
as providências necessárias ao lançamento dos Títulos da Dívida
Agrária - TDA, na forma prevista no Art. 1º.

Art. 3º Determinar que a aquisição se opere livre e de-
sembaraçada de quaisquer ônus e/ou gravames, inclusive, com prévia
comprovação de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, relativo aos 05 (cinco) últimos exercícios, inclusive o
atual, conforme previsto no art. 21, da Lei nº 9.393, de 19 de de-
zembro de 1996, bem como a Taxa de Serviços Cadastrais - CCIR e
ainda, fazer constar das escrituras públicas de compra e venda que
cabe ao promitente vendedor a responsabilidade total quanto ao pa-
gamento dos encargos e obrigações trabalhistas decorrentes de even-
tuais vínculos empregatícios mantidos com os empregados que tra-
balham ou tenham trabalhado no imóvel sob aquisição ou outras
reclamações de terceiros, incluindo aquelas relativas a indenizações
por benfeitorias.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA FONTENELE

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS

<!ID476287-0> PORTARIA Nº 29, DE 21 DE DEZEMBRO DE2004

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA NO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. nº 29, inciso VI, do Regimento Interno do INCRA,
aprovado pela Portaria/MDA/nº 164, de 14 de julho de 2000.

CONSIDERANDO a necessidade de dar destinação do imó-
vel denominado Abacaxis, com área de 600.700,0000 ha (seiscentos
mil e setecentos hectares), localizado nos Municípios de Nova Olinda
do Norte e Itacoatiara, no Estado do Amazonas, arrecadado para fins
de Reforma Agrária, através da Portaria/INCRA/DF/Nº 169 de
09/08/1984, e;

CONSIDERANDO que os órgãos técnicos específicos desta
Superintendência Regional procederam a análise no Processo INCRA
SR(15)/AM/Nº 54270.002332/2004-18, e decidiram pela regularidade
da proposta, de acordo com os atos normativos que regulamentam a
matéria, resolve:

Art 1º Aprovar a proposta de destinação, para assentamento
de agricultores, em parte do imóvel rural denominado Abacaxis, com
área de 169.442,4312 ha (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e
quarenta e dois hectares, quarenta e três ares e doze centiares), sendo
136.536,3158 ha (cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e seis

hectares, trinta e um ares e cinquenta e oito centiares) no Município
de Nova Olinda do Norte e 32.906,1154 ha (trinta e dois mil, no-
vecentos e seis hectares, onze ares e cinquenta e quatro centiares) no
Município de Itacoatiara, no Estado do Amazonas, que prevê a cria-
ção de 200 (duzentas) unidades agrícolas familiares.

Art 2º Criar o Projeto de Assentamento Agroextrativista PAE
CURUPIRA, código SIPRA AM0058000, a ser implantado e de-
senvolvido por esta Superintendência Regional, em articulação com a
Superintendência Nacional do Desenvolvimento Agrário.

Art 3º Autorizar aos setores técnicos e operacionais a pro-
moverem as modificações e adaptações que, no curso da execução, se
fizerem necessárias para a consecução dos objetivos do Projeto.

Art 4º Determinar aos setores técnicos e operacionais, dentro
de suas áreas de competência, que:

a) encaminhe cópia deste ato à Superintendência Nacional do
Desenvolvimento Agrário para fins de registro, controle e distribui-
ção, após sua publicação no Diário Oficial da União;

b) comunique aos órgãos de Meio Ambiente, Federal e Es-
tadual, bem como à FUNAI, da criação do Projeto; e

c) registre todas as informações de criação e desenvolvi-
mento do projeto, bem como das famílias beneficiárias, no Sistema de
Informações de Projetos de Reforma Agrária - SIPRA.

JOÃO PEDRO GONÇALVES DA COSTA

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

<!ID475672-0> PORTARIA Nº 373, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004

A SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, no uso das atribuições legais e con-
siderando o disposto no § 2º, do Art. 62, da Lei n.º 10.707, de 30 de julho de 2003, e,

Considerando a necessidade de adequar a programação orçamentária, justificada no Processo n.º 52710.004898/2004-14, resolve:
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo a esta Portaria, as alterações de modalidade de aplicação desta Unidade Orçamentária 28233 -

SUFRAMA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIA SKROBOT BARBOSA GROSSO

ANEXO
(R$ 1,00)

P/A REDUÇÃO ACRÉSCIMO
GR MOD FTE VA L O R GR MOD FTE VA L O R

22.661.0392.5080.0101

22.128.1020.2746.0010

3
4
3
3
4

90
90
90
90
90

174
174
180
174
174

3.497.709,93
3.000.000,00
700.000,00
392.000,00
2 7 3 . 11 8 , 7 1

3
4
3
3
4

50
50
50
50
50

174
174
180
174
174

3.497.709,93
3.000.000,00
700.000,00
392.000,00
2 7 3 . 11 8 , 7 1

22.122.0750.2000.0001
22.846.1020.0506.0013

4
3
4

90
90
90

174
174
174

1.077.913,36
11 . 5 2 0 , 0 0
2.338.999,98

4
3
4

50
50
30

174
174
174

1.077.913,36
11 . 5 2 0 , 0 0
2.159,000,00

22.571.0466.2092.0101
22.631.1020.3571.0013

3
4
90
90

174
174

2.870.070,19
1.647.807,34

3
4
4

50
30

50

174
174
174

2.870.070,19
95.138,78
1.552.668,56

TO TA L 15.809.139,51 15.809.139,51

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

.

GABINETE DO MINISTRO

<!ID475886-0> RETIFICAÇÃO

No Extrato da Ata de 09 de dezembro de 2004, publicada no
D.O.U. de 31 de dezembro de 2004, Seção 1, página 120, onde se lê:
“..EXTRATO DA 6º REUNIÃO...,leia-se: “EXTRATO DA 7ª REU-
NIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE
2004”.

Ministério do Esporte
.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E COBRANÇA

<!ID474367-0> DESPACHO DO SUPERINTENDENTE

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E COBRANÇA
DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no uso de suas
atribuições e tendo em vista a delegação de competência que lhe foi
atribuída pela Portaria nº 84, de 12 de dezembro de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 193, de 05 de maio de 2003, torna
público que, no período de 15 a 31 de dezembro de 2004, foram
requeridas e encontram-se em análise as seguintes solicitações de
outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da
União:

Ministério do Meio Ambiente
.

Veracel Celulose S.A., Rio Jequitinhonha, Município de Eu-
nápolis/Bahia, indústria.

São Francisco Tropical Fruit Ltda, Rio São Francisco, Mu-
nicípio de Petrolina/Pernambuco, alteração, irrigação.

Logos Butiá Agropecuária Ltda, Rio São Francisco, Mu-
nicípio de Curaçá/Bahia, irrigação.

Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda, Rio Itanhém, Muni-
cípio de Teixeira de Freitas/Bahia, indústria.

FRANCISCO LOPES VIANA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

GERÊNCIA EXECUTIVA EM FORTALEZA

<!ID475529-0>PORTARIA Nº 23, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004

O Gerente Executivo I do INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ-
VEIS - IBAMA, no Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelas Portarias n° 1.045, de 06 de julho de 2001,
publicada no DOU de 06/07/2001, Portaria nº 1.501, de 20 de se-
tembro de 2001, publicada no DOU de 21/09/2001, Portaria nº 1.506,
de 26/09/2001, publicada no DOU de 27/09/2001 e Portaria nº 224,
de 09/05/2003, publicada no DOU de 12/05/2003; e

Considerando as recomendações da Reunião Técnica sobre o
Ordenamento da Cata do Caranguejo-Uçá (Ucides cordatus) na região
Nordeste do Brasil, realizada no Centro de Pesquisa e Gestão de
Recursos Pesqueiros do Litoral Nordeste - CEPENE, no período de
08 a 10.12.2004; e,

Considerando que a Portaria IBAMA Nº 34/03-N, de 24 de
junho de 2003, que delega aos Gerentes Executivos do IBAMA
competência para, em Portaria específica, estabelecer em caráter ex-
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perimental, e segundo as peculiaridades locais, a suspensão da cap-
tura, manutenção em cativeiro, transporte, beneficiamento, industria-
lização e comercialização da espécie (Ucides cordatus), exclusiva-
mente, durante o fenômeno da "andada", resolve:

Art.1º Proibir a captura, transporte, beneficiamento,indus-
trialização e comercialização de qualquer indivíduo da espécie (Uci-
des cordatus), conhecido popularmente como caranguejo-uçá, no Es-
tado do Ceará, durante a época da "andada", em 2005, nos seguintes
períodos:

I de 11 a 15 de janeiro;
II de 09 a 13 de fevereiro; e,
III de 11 a 15 de março.
Parágrafo único Entende-se por "andada" o período repro-

dutivo em que os caranguejos machos e fêmeas saem de suas galerias
(tocas) e andam pelo manguezal, para acasalamento e liberação de
ovos.

Art. 2º As pessoas físicas ou jurídicas que atuam na captura,
conservação, beneficiamento, industrialização ou comercialização da
espécie (Ucides cordatus), no Estado do Ceará deverão fornecer ao
IBAMA, até o último dia que antecede cada período de defeso da
"andada" do caranguejo-uçá, a relação detalhada dos estoques de
animais vivos ou na forma de produto congelado, pré-cozido e ou-
tros.

Art. 3º O produto da captura apreendido pela fiscalização,
quando vivo, deverá ser liberado, preferencialmente, em seu habitat
natural, respeitando-se o disposto no Decreto nº 3.179, de 21 de
setembro de 1999.

Art. 4º Durante os períodos de "andada" é vedado o trans-
porte interestadual e a respectiva comercialização da espécie (Ucides
cordatus), sem a comprovação de origem do produto, a ser obtida
junto ao IBAMA e que deverá acompanhar o produto desde a origem
até o destino final.

Art. 5º Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas as
penalidades previstas na Lei n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e no
Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANCISCO JOÃO MOREIRA JUVÊNCIO
Substituto

Processo 46000.001668/93-39
Entidade Sindicato dos Operários e Trabalhadores Portuários em Geral nas Administrações dos Portos, Terminais Privativos e

Retroportos do Estado de São Paulo - SINTRAPORT

Categoria: categoria dos Operários e Trabalhadores Portuários nas Administrações dos Portos, Terminais Privativos e Retroportos, bem
como dos Trabalhadores em Geral com ou sem vínculo empregatício.

Base Territorial: no Estado de São Paulo, excetuando da sua representação os trabalhadores que exerçam as atividades de a) dos
consertadores de carga e descarga do Estado de São Paulo, representados pelo Sindicato dos Consertadores de Carga e Descarga nos Portos do
Estado de São Paulo; b) dos trabalhadores de bloco, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores de Bloco nos Portos de Santos, São
Vicente, Guarujá, Cubatão e São Sebastião; c) dos conferentes de carga e descarga, representados pelo Sindicato dos Conferentes de Carga e
Descarga do Porto de Santos; d) dos vigias portuários, representados pelo Sindicato dos Vigias Portuários do Porto de Santos; e) da
movimentação de mercadorias em geral e dos arrumadores, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias
em Geral e dos Arrumadores de Santos, São Vicente, Cubatão e São Sebastião

ALENCAR FERREIRA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
RORAIMA

<!ID475496-1> RESOLUÇÃO Nº 21, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 96, I, a, da
Constituição Federal e 30, I, da Lei n.0 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral), resolve adotar o seguinte REGIMENTO INTER-
NO:

(Aprovado à unanimidade, nas 81ª e 85ª Sessões Ordinárias
(alteração e redação final), em 03 e 17 de dezembro de 2003)

TÍTULO I
DO TRIBUNAL
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Regimento estabelece a organização, a com-

posição, a competência e o funcionamento do Tribunal Regional Elei-
toral de Roraima e regula o trâmite dos feitos administrativos e
jurisdicionais que lhe são atribuídos pela Constituição da República
Federativa do Brasil e pela legislação eleitoral.

Art. 2º As decisões do Tribunal serão tomadas por maioria
de votos, com a deliberação de, no mínimo, 4 (quatro) Juízes, além
do Presidente, em sessão pública, salvo nos casos de segredo de
justiça.

Parágrafo único. As decisões que envolvam a declaração de
inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público, a
interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição Federal, a
anulação geral de eleições e a perda de mandato ou diploma de
candidatos serão tomadas com a presença de todos os Juízes. Nas
hipóteses de afastamento, impedimento ou suspeição de algum Juiz,
será convocado o respectivo suplente.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
Art. 3º O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, com sede

na Capital e jurisdição em todo o território estadual, é composto:
I)mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de 2 (dois) Juízes, dentre Desembargadores do Tribunal de

Justiça; e
b) de 2 (dois) Juízes, dentre Juízes de Direito, escolhidos

pelo Tribunal de Justiça;
II) de 1 (um) Juiz Federal escolhido pelo Tribunal Regional

Federal da Primeira Região;
III) de 2 (dois) Juízes, dentre 6 (seis) advogados de notório

saber jurídico e idoneidade moral, indicados, em listas tríplices, pelo
Tribunal de Justiça e nomeados pelo Presidente da República.

§ 1º O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral do
Tribunal de Justiça não poderão integrar o Tribunal Regional Elei-
toral.

§ 2º A nomeação de que trata o inciso III deste artigo não
poderá recair em advogado que ocupe cargo público do qual possa ser
demitido ad nutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa
beneficiada por subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de
contrato com a Administração Pública, ou que exerça mandato de
caráter político, seja federal, estadual ou municipal.

§ 3 Os Suplentes dos Juízes serão escolhidos por processo
idêntico ao do respectivo Titular, em número igual para cada ca-
tegoria.

§ 4º Não podem ter assento no Tribunal, concomitantemente,
cônjuges e parentes, consangüíneos ou afins, nas linhas reta e co-
lateral até o segundo grau, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido
nomeado por último.

§ 5º O cônjuge, o companheiro ou o parente, consangüíneo
ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado
na circunscrição, não poderá servir como Juiz, desde a escolha em
convenção partidária até a apuração final das eleições.

Art. 4º Os Juízes, salvo motivo justificado, servirão obri-
gatoriamente por 2 (dois) anos e nunca por mais de 2 (dois) biênios
consecutivos.

§ 1º Tendo servido por 2 (dois) biênios, não poderá o Juiz
voltar a integrar o Tribunal, na mesma ou noutra classe, salvo se
decorridos 2 (dois) anos do término do segundo biênio.

§ 2º Os biênios serão contados, ininterruptamente, sem o
desconto de qualquer afastamento, inclusive o decorrente de licença
ou de férias, salvo o caso previsto no § 5° do artigo anterior.

§ 3º O afastamento definitivo das funções judicantes ensejará
a extinção da jurisdição eleitoral.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

<!ID476383-0> RETIFICAÇÃO

Na PORTARIA Nº 20, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004, e
PORTARIA Nº 21, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004, publicadas no
DOU de 31/12/2004, Seção 1, págs. 121 e 122, inclua-se por ter sido
omitido, o título: SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

(P/COEDE)

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.

SECRETARIA EXECUTIVA
<!ID476279-0>

DESPACHO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Em 28 de dezembro de 2004

O Secretário Executivo do Ministério do Trabalho e Em-
prego, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Por-
taria 343, de 04 de maio de 2000, Portaria 310, de 05 de abril de
2001, com fundamento no Parecer CGRS/DIAN nº 301/2004, con-
forme apenso n.º 46000.020707/2004-75, nova documentação (edi-
tais, ata da assembléia, novo estatuto) nos termos do art. 2º com-
binado com o art. 8º da Portaria n.º 343/00, excluindo da sua re-
presentação as categorias: a) dos consertadores de carga e descarga
nos municípios de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e São
Sebastião, uma vez que estes já são representados pelo Sindicato dos
Consertadores de Carga e Descarga nos Portos do Estado de São
Paulo (Carta Sindical assentada no livro 019, página 097, do ano de
1950); b) dos trabalhadores de bloco nos municípios de Santos, São
Vicente, Guarujá, Cubatão e São Sebastião, uma vez que estes já são
representados pelo Sindicato dos Trabalhadores de Bloco nos Portos
de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e São Sebastião (Carta
Sindical assentada no Livro 089, página 059, do ano de 1981); c) dos
conferentes de carga e descarga nos municípios de Santos, Cubatão e
São Sebastião, uma vez que estes já são representados pelo Sindicato
dos Conferentes de Carga e Descarga do Porto de Santos (Carta
Sindical assentada no Livro 006, página 074, do ano de 1940); d) dos
vigias portuários no município de Santos, uma vez que estes já são
representados pelo Sindicato dos Vigias Portuários do Porto de Santos
(Carta Sindical assentada no Livro 015, página 085, do ano de 1945);
e) da movimentação de mercadorias em geral e dos arrumadores nos
municípios de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e São Sebas-
tião, uma vez que estes já são representados pelo Sindicato dos
Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e dos
Arrumadores de Santos, São Vicente, Cubatão e São Sebastião e,
resolve: CONCEDER O REGISTRO de ALTERAÇÃO ESTATU-
TÁRIA à entidade abaixo_relacionada:

Ministério do Trabalho e Emprego
.

Poder Judiciário
.

§ 4º A jurisdição eleitoral cessará igualmente para o Juiz, da
classe dos advogados, que passar a exercer atividade incompatível
com o exercício da função, após a investidura no cargo.

§ 5º Os Juízes afastados por motivo de férias ou licença de
suas funções na Justiça Comum ficarão automaticamente afastados da
Justiça Eleitoral, pelo tempo correspondente, exceto quando os pe-
ríodos de férias coincidirem com a realização e apuração de eleição
ou encerramento de alistamento.

Art. 5º O Presidente, 45 (quarenta e cinco) dias antes do
término do biênio, no caso de Magistrado; 90 (noventa) dias antes, na
hipótese de advogado; ou, em qualquer situação, imediatamente após
a vacância do cargo por motivo diverso, tomará as providências
necessárias à escolha e indicação dos novos Juízes.

Art. 6º Os Juízes Titulares tomarão posse em Sessão do
Tribunal, em dia e hora previamente marcados e os Suplentes, perante
o Presidente, lavrando-se, em ambos os casos, o respectivo termo,
após prestarem o compromisso formal.

§ 1º A posse dos Juízes dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação do ato de sua escolha ou nomeação, conforme
a categoria a que pertencerem, podendo esse prazo ser prorrogado
pelo Presidente, por igual período.

§ 2º No caso de recondução, far-se-á anotação no termo de
posse originário, sem necessidade de nova posse.

§ 3º Os Juízes, Titulares e Suplentes, prestarão o seguinte
compromisso:

“Prometo desempenhar com independência, lealdade e exa-
ção, os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Cons-
tituição e as leis da República.”

Art. 7º Nos casos de vacância, licença, férias individuais,
impedimento, suspeição ou afastamento do Juiz Titular, poderá ser
convocado o respectivo Juiz Suplente.

Parágrafo único. Não sendo possível o comparecimento do
Suplente de determinado Juiz, poderá ser convocado, para a obtenção
do quorum, o Suplente de outro Juiz da mesma classe.

Art. 8º Apura-se a antigüidade no Tribunal:
I) pela data da posse;
II)pela data da nomeação ou indicação;
III) pelo anterior exercício como efetivo ou suplente;
IV) pela idade.
Art. 9º O Tribunal elegerá, para Presidente, um dos De-

sembargadores, cabendo ao outro a Vice-Presidência e a Corregedoria
Regional Eleitoral.

§ 1.° Os mandatos do Presidente e do Corregedor Regional
Eleitoral serão de 2 (dois) anos, improrrogáveis.

§ 2.° A eleição será processada, mediante escrutínio secreto,
em Sessão anterior à expiração do biênio.

§ 3° O Presidente e o Corregedor tomarão posse em Sessão
Solene, lavrando-se o respectivo termo.

Art. 10. O Presidente será substituído, em seus afastamentos,
pelo Corregedor e este pelo Desembargador Suplente mais antigo.

Parágrafo único. O Corregedor, no exercício da Presidência,
não será excluído da distribuição de processos e permanecerá na
relatoria dos que lhe foram anteriormente distribuídos, salvo se, ul-
trapassados 30 (trinta) dias, o titular da Presidência não retomar suas
atribuições.

Art. 11. Na hipótese de vacância, o Corregedor assumirá a
Presidência e o Desembargador Suplente mais antigo assumirá a Cor-
regedoria, para completar os mandatos.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os processos
cuja relatoria esteja a cargo do Corregedor serão redistribuídos.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
Art. 12. Compete ao Tribunal:
I)processar e julgar, originariamente:
a) o registro e a impugnação ao registro de candidatos aos

cargos de Governador, Vice-Governador, Senador e Deputados Fe-
deral e Estadual;

b) os conflitos de competência que envolvam Juízes Elei-
torais, Juntas Eleitorais e Juízes do Tribunal;

c) as exceções de suspeição ou de impedimento dos Juízes
do Tribunal e Servidores, do Procurador Regional Eleitoral, assim
como dos Juízes, Promotores, Escrivães e Chefes de Cartórios Elei-
torais;

d)os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos,
cometidos por autoridades que respondam perante o Tribunal de Jus-
tiça por crime de responsabilidade, enquanto estiverem no exercício
do cargo;

e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria
eleitoral, contra ato de autoridade que responda perante o Tribunal de
Justiça por crime de responsabilidade e, em grau de recurso, os
denegados ou concedidos pelos Juízes Eleitorais; o habeas corpus
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quando houver perigo de se consumar a violência antes que o Juiz
competente possa prover sobre a impetração; e, ainda, os mandados
de injunção e habeas data, que versarem sobre matéria eleitoral;

f) as reclamações relativas às obrigações impostas por lei aos
partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem
dos seus recursos financeiros;

g) os pedidos de desaforamento dos processos não decididos
pelos Juízes Eleitorais no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
de conclusão para julgamento, formulados por partido político, can-
didato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada, sem
prejuízo das sanções aplicáveis em decorrência do excesso de pra-
zo;

h)a ação de impugnação de mandatos eletivos federais e
estaduais; e

i)a argüição de inelegibilidade, no âmbito de sua compe-
tência;

II)julgar os recursos interpostos:
a)dos atos e das decisões proferidas pelos Juízes e Juntas

Eleitorais;
b)das decisões proferidas pelo Presidente, em matéria ad-

ministrativa atinente a pessoal;
III) alterar o seu Regimento Interno e o Código de Normas

da Corregedoria:
IV) organizar a sua Secretaria e a da Corregedoria Regional

Eleitoral;
V) eleger o Presidente;
VI) apurar possíveis faltas de seus membros, decorrentes de

representação ou reclamação fundamentada, deliberando, sempre em
sessão secreta, inclusive no que pertine à aplicação das penas de
advertência e suspensão aos Juízes Eleitorais.

VII) responder às consultas que lhe forem feitas, em tese,
por autoridade pública, ou ainda, partido político, através de seus
órgãos de direção, observado o disposto no art. 65;

VIII) dividir a Circunscrição em Zonas Eleitorais, subme-
tendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas ou os
desmembramentos, à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral;

IX) aprovar os nomes das pessoas indicadas pelos Juízes
Eleitorais para comporem as Juntas Eleitorais;

X) proceder à revisão do eleitorado, com base em instruções
expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral;

XI) homologar o resultado e decidir sobre a prorrogação da
validade do concurso público que realizar;

XII) requisitar a força policial necessária para o cumpri-
mento de suas decisões e solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral a
requisição de força federal;

XIII) aprovar a constituição da comissão apuradora das elei-
ções;

XIV) encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral os resul-
tados parciais relativos aos votos das eleições para Presidente da
República;

XV) apurar os resultados finais das eleições para Governador
do Estado, Senador e Deputados Federal e Estadual, a partir dos
dados parciais fornecidos pela comissão apuradora do Tribunal;

XVI) diplomar os eleitos para os cargos de Governador e
Vice-Governador, de Senador e de Deputado Federal ou Estadual,
com as comunicações necessárias ao Tribunal Superior Eleitoral;

XVII) propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tri-
bunal Superior Eleitoral, a criação ou extinção de cargos, bem como
a fixação da respectiva remuneração;

XVIII) fixar a data para realização de novas eleições, obe-
decido o prazo legal, quando mais da metade dos votos for con-
siderada nula ou em outras hipóteses previstas em lei;

XIX) autorizar, na capital, o seu presidente e, no interior, os
juízes eleitorais, a requisitar funcionários federais, estaduais ou mu-
nicipais para auxiliarem os escrivães eleitorais, quando o exigir o
acúmulo ocasional do serviço;

XX) requisitar funcionários federais, estaduais ou municipais
no caso de acúmulo ocasional de serviço de sua Secretaria;

XXI) designar as serventias de justiça que deverão responder
pelas escrivanias eleitorais;

XXII) determinar a apuração das urnas anuladas por decisão
das Juntas Eleitorais, na hipótese de provimento de recurso inter-
posto;

XXIII) proceder à designação do Juízo que fará o registro
dos candidatos, nas eleições municipais, onde houver mais de uma
Zona Eleitoral;

XXIV) designar os Juízes Eleitorais;
XXV) decidir questões relevantes, de qualquer natureza, sub-

metidas pelo Presidente.
Art. 13. As decisões do Tribunal são terminativas, salvo os

casos previstos na Constituição Federal.
CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE
Art. 14. Compete ao Presidente:
I) presidir as Sessões, propor e encaminhar questões, colher

os votos e proclamar o resultado do julgamento;
lI) assinar, com o Relator e o Procurador Regional Eleitoral,

os acórdãos e, com os demais Juizes, as Resoluções do Tribunal;
III) convocar sessões extraordinárias;
IV) dar posse aos membros suplentes e convocá-los, quando

necessário;
V) declarar a vacância dos cargos do Tribunal e provê-los,

bem como promover, exonerar, por em disponibilidade ou punir ser-
vidores, na forma da lei;

VI) fazer a distribuição dos processos aos Juízes;
VIl) abrir, rubricar e encerrar os livros de ata de compro-

misso dos Juízes e os demais livros exigidos por lei;
VIII) participar da discussão e votação de questões cons-

titucionais e administrativas, com voto de qualidade;

IX) executar e fazer executar as decisões do Tribunal;
X) exercer o poder de polícia nas dependências do Tri-

bunal;
XI) admitir, se for o caso, os recursos interpostos dirigidos

ao Tribunal Superior Eleitoral;
XlI) nomear os membros das Juntas Eleitorais, após apro-

vação pelo Tribunal;
XXIII) assinar os diplomas dos candidatos eleitos para os

cargos federais e estaduais, bem como os dos suplentes até a segunda
classificação;

XIV) comunicar ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Re-
gional Federal da Primeira Região o afastamento de Juízes a eles
pertencentes, a serviço do Tribunal;

XV) supervisionar os serviços administrativos e jurisdicio-
nais do Tribunal;

XVI) determinar a abertura de processo administrativo dis-
ciplinar, aplicar pena de suspensão superior a 30 (trinta) dias, bem
como demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de ser-
vidor;

XVII) autorizar o pagamento de diárias, ajuda de custo e
serviço extraordinário para os servidores do Tribunal;

XVIII) autorizar o pagamento de diárias aos Juízes do Tri-
bunal e aos Juízes Eleitorais;

XIX) conceder aposentadoria e pensões, nos termos da lei,
remetendo o procedimento administrativo respectivo para o Tribunal
de Contas da União;

XX) requisitar, nos termos da lei, servidores públicos para a
Secretaria do Tribunal e Zonas Eleitorais da Capital e dispensá-los;

XXI) fixar o horário de funcionamento da Secretaria do
Tribunal e das Zonas Eleitorais;

XXII) designar servidores para exercer as Funções Comis-
sionadas da Secretaria do Tribunal e, mediante indicação de seu
titular, da Corregedoria Regional Eleitoral;

XXIII) nomear os detentores dos cargos em comissão, de
níveis FC-07 a FC-10, da Secretaria do Tribunal e, mediante in-
dicação de seu titular, da Corregedoria Regional Eleitoral, dando-lhes
posse;

XXIV) aprovar as propostas orçamentárias do Tribunal e os
pedidos de créditos adicionais e provisões;

XXV) conceder férias e licenças ao Diretor-Geral e designar-
lhe o substituto;

XXVI) conhecer e julgar os recursos interpostos contra de-
cisões do Diretor-Geral;

XXVII) aplicar aos contratados pelo Tribunal as penalidades
previstas em lei;

XXVIII) autorizar a realização de procedimento licitatório,
homologá-lo, revogá-lo, anulá-lo, ou ratificar, se for o caso, as dis-
pensas e inexigibilidades reconhecidas, nos casos previstos em lei;

XXIX) assinar os contratos celebrados pelo Tribunal;
XXX) submeter ao Tribunal a necessária prestação de contas,

a cada encerramento do ano fiscal;
XXXI) determinar a abertura de concurso público e submeter

ao Tribunal sua homologação, bem como a sua prorrogação;
XXXII) comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral e aos Juí-

zes Eleitorais os registros de candidatos efetuados pelo Tribunal e,
quando se tratar de candidato militar, comunicar também à autoridade
competente;

XXXIII) representar o Tribunal em solenidades e atos ofi-
ciais, podendo delegar essa atribuição a qualquer um dos Juízes;

XXXIV) delegar atribuições ao Vice - Presidente/Corregedor
e aos demais Juízes, com a anuência destes;

XXXV) delegar atribuições à Diretoria-Geral, em matéria
administrativa e às demais unidades da Secretaria, em atos de caráter
ordinatório;

XXXVI) encaminhar os processos de Tomada de Contas para
o Tribunal de Contas da União;

XXXVII) apreciar pedidos de liminar e antecipação dos efei-
tos da tutela, em processo de competência originária do Tribunal, bem
como conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão ilegal, durante
o período de recesso e férias coletivas ou quando o tempo necessário
à distribuição e conclusão dos autos ao Relator puder acarretar o
perecimento do direito;

XXXVIII) apreciar pedido de cassação de liminar em man-
dado de segurança e em habeas corpus durante o recesso e as férias
coletivas;

XXXIX) constituir comissões permanentes ou temporárias;
XL) delegar competência ao Secretário de Administração

para, em conjunto com o Coordenador de Orçamento e Finanças,
expedir notas de empenho e ordens bancárias;

XLI) determinar, mediante despacho, as anotações relativas
aos diretórios dos partidos políticos, podendo delegar ao Secretário
Judiciário tal atribuição;

XLII) expedir atos administrativos que não sejam da com-
petência do Tribunal;

CAPÍTULO VI
DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Art. 16. Funcionará perante o Tribunal Regional Eleitoral,

com assento à direita do Presidente, o Procurador da República em
exercício no Estado, ou aquele designado pelo Procurador Geral da
República.

Art. 17. Compete ao Procurador Regional Eleitoral:
I) assistir às Sessões do Tribunal e tomar parte nas dis-

cussões, assinando, com o Presidente e o Relator e demais Juízes,
respectivamente, seus acórdãos e Resoluções;

II) propor ação pública e acompanhá-la até o final, em todos
os feitos de competência originária do Tribunal;

IV) oficiar em todos os recursos e conflitos de competência
encaminhados ao Tribunal, manifestando-se por escrito ou oralmen-
te;

V) manifestar-se, por escrito ou oralmente, em todos os
assuntos submetidos à deliberação do Tribunal, quando solicitado ou,
por iniciativa sua, se entender necessário;

VI) defender a jurisdição do Tribunal;
VII) representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis

eleitorais, especialmente quanto à aplicação uniforme em todo o Es-
tado;

VIII) requisitar diligências, certidões e esclarecimentos ne-
cessários ao desempenho de suas atribuições, promovendo junto ao
Procurador Geral de Justiça do Estado, nos casos de designação de
Promotores que devam servir junto aos Juízes e Juntas Eleitorais,
expedindo as respectivas instruções;

IX) acompanhar, quando solicitado, o Corregedor, nas di-
ligências a serem realizadas.

Parágrafo único. O Procurador Regional emitirá parecer em
05 (cinco) dias, salvo nos casos em que a lei marcar prazo diverso.

TÍTULO II
DA ORDEM DOS SERVIÇOS
CAPÍTULO I
DO REGISTRO, CLASSIFICAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

DOS FEITOS
Art. 18. Todos os processos, papéis e correspondências di-

rigidas ao Tribunal serão protocolizados pela Secretaria, sendo apre-
sentados no prazo de vinte e quatro horas ao Presidente.

§ 1º Os feitos serão autuados e distribuídos mediante sistema
informatizado, segundo a ordem de entrada na Secretaria Judiciária,
adotando-se numeração por classe.

§ 2º A distribuição será feita, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, observada a antigüidade dos Juízes, pelo sistema de rodízio,
excluído o Presidente.

§ 3º As petições, mesmo as dirigidas ao Presidente, re-
lacionadas com os processos já distribuídos, serão apresentadas di-
retamente aos respectivos Relatores.

§ 4º Serão protocolizados, ainda que já despachados, os
documentos apresentados diretamente aos Relatores.

§ 5º Nos casos de impedimento ou suspeição, o feito será
redistribuído a outro Juiz, procedendo-se à oportuna compensação.

§ 6º Encerrado o biênio do Relator, os autos serão redis-
tribuídos.

Art. 19. Os processos obedecerão à seguinte classificação:
I) Classe I - Habeas Corpus (HC) e Mandado de Segurança

(MS);
II) Classe II - Recursos Eleitorais (RE);
III) Classe III - Recursos Criminais (RCRI);
IV) Classe IV - Ação Penal de Competência do Tribunal

(AP) e Cartas Testemunháveis (CT);
V) Classe V - Recursos contra a Expedição de Diplomas

(RED);
VI) Classe VI - Consultas (COM), Representações (REP) e

Reclamações (REC);
VII) Classe VII - Registro de Diretórios de Partidos Políticos

(REDIP);
VIII) Classe VIII - Registro de Candidato (RC) e Ação de

Impugnação de Registro de Candidato (AIRC);
IX) Classe IX - Julgamento de Urnas Impugnadas ou Anu-

ladas (JUIA);
X) Classe X- Exceção: Suspeição (EXSUS) ou Impedimento

(EXIM);
XI) Classe XI - Outros Processos não Classificados (PNC);
XII) Classe XII - Matéria Administrativa (MA);
XIII) Classe XIII - Habeas Data (HD) e Mandado de In-

junção (MI);
XIV) Classe XIV - Agravo Regimental (AR);
XV) Classe XV - Prestação de Contas (PC); e
XVI) Classe XVI - Conflito de Jurisdição (CJ) e Conflito de

Competência (CC).
§ 1º O Presidente resolverá as dúvidas que forem suscitadas

na classificação dos feitos.
§ 2º Estando ausente o Relator, os pedidos urgentes serão

encaminhados ao seu Suplente, observado o disposto no parágrafo
único do art. 10.

§ 3.° Não altera a classe do processo a interposição de
embargos ou de pedidos incidentes ou acessórios.

Art. 20. A distribuição dos processos será publicada no Diá-
rio do Poder Judiciário, contendo o número, a classe, o assunto, os
nomes das partes, dos advogados e do Relator.

Parágrafo único. Tratando-se de Representações Eleitorais da
competência dos Juízes Eleitorais, pedidos de Registros de Candi-
datura, Direito de Resposta e de Prestação de Contas de Candidato ou
Partido Político, poderá a Secretaria autuar e distribuir a petição,
independentemente de despacho do Presidente.

Art. 21. Distribuídos, os autos serão conclusos, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, ao Relator que, depois de abrir vista para o
Ministério Público, nos casos previstos em lei e neste Regimento,
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XLIII) submeter ao Tribunal questões relevantes, de qualquer
natureza, hipótese em que atuará como relator e com direito a voto;

XLIV) desempenhar outras atribuições que lhe forem con-
feridas por lei ou por este Regimento.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DO VICE-PRESIDENTE
Art. 15. Compete ao Vice-Presidente:
I) substituir o Presidente nas suas faltas, suspeições ou im-

pedimentos;
II) assumir a Presidência do Tribunal, em caso de vaga, até

a posse do novo titular.
§ 1.° O Vice-Presidente, quando no exercício da Presidência,

não será substituído nos feitos em que seja relator e quando presidir
o julgamento dos de outro, terá apenas o voto de Presidente.

§ 2.° O Vice-Presidente, quando relator ou revisor, em caso
de impedimento ou suspeição, será substituído por redistribuição,
fazendo-se a compensação devida.
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terá, salvo motivo justificado ou determinação legal em contrário, o
prazo de 8 (oito) dias para estudar e relatar o processo, devolvendo-
o à Secretaria Judiciária com pedido de inclusão em pauta de jul-
gamento, se necessário.

Art. 22. Nos recursos, feita a distribuição, a Secretaria Ju-
diciária abrirá vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para
emissão de parecer, em 5 (cinco) dias, salvo motivo justificado ou
determinação legal em contrário.

CAPÍTULO II
DO RELATOR e DO REVISOR
Art. 23. Compete ao Relator:
I) ordenar e dirigir o processo, até o julgamento;
lI) assinar, com o Presidente e o Procurador Regional Elei-

toral, os acórdãos e, com os demais Juízes, as Resoluções do Tri-
bunal;

III) delegar atribuições, mediante carta de ordem, aos Juízes
Eleitorais, para as diligências necessárias;

IV) presidir as audiências de instrução;
V) determinar a expedição de ordens de prisão e de sol-

tura;
VI) decidir incidentes não submetidos à competência do Tri-

bunal;
VII) homologar o pedido de desistência;
VIII) indeferir liminarmente a revisão criminal quando o

Tribunal for incompetente ou o pedido for mera repetição de outro,
salvo se o novo pedido estiver fundado em novas provas;

IX) permitir a emenda da inicial, no caso de revisão cri-
minal, se o pedido estiver convenientemente instruído;

X) examinar a legalidade da prisão em flagrante;
Xl) conceder, arbitrar ou negar fiança;
XII) submeter ao Tribunal questões de ordem;
XIII) pedir, se necessário, data para o julgamento dos pro-

cessos ou passá-los ao Revisor, com relatório, conforme o caso;
XIV) apresentar em mesa, para julgamento, os feitos que

independam de pauta;
XV) nomear curador ao réu;
XVI) nomear defensor dativo;
XVII) redigir o acórdão, quando o seu voto for vencedor no

julgamento;
XVIII) fazer juntar aos autos seu voto vencido, se for o

caso;
XIX) decidir sobre a produção de provas ou a feitura de

diligências;
XX) apreciar o pedido de liminar em mandado de segurança

e habeas corpus;
XXI) admitir assistente em processo;
XXII) determinar o arquivamento de inquérito, quando re-

querido pelo Ministério Público;
XXIII) negar seguimento a pedido ou recurso manifesta-

mente intempestivo, incabível, contrário a súmula do Tribunal Su-
perior Eleitoral ou quando for evidente a incompetência do Tribunal
para processá-lo e julgá-lo;

XXIV) julgar prejudicado pedido ou recurso que haja per-
dido seu objeto; e

XXV) determinar a remessa de cópias autenticadas para o
Ministério Público, na hipótese de verificar, em autos ou papéis que
conhecer, crimes de responsabilidade ou comum em que caiba ação
penal pública.

Art. 24. Nos processos de habeas corpus ou mandado de
segurança, ocorrendo o afastamento do Relator, a qualquer título, por
mais de 3 (três) dias, e nos demais feitos, por mais de 8 (oito) dias,
far-se-á sua remessa ao seu Suplente.

Art. 25. Compete ao Revisor:
I) sugerir ao Relator medidas ordinatórias do processo;
II) confirmar, completar ou retificar o relatório;
III) pedir data para julgamento; e
IV) determinar a juntada de petição, enquanto os autos lhe

estiverem conclusos, submetendo, conforme o caso, desde logo, a
matéria à consideração do Relator.

Art. 26. Será Revisor o Juiz que se seguir ao Relator na
ordem decrescente de antigüidade.

Parágrafo único. No caso de impedimento, suspeição ou
afastamento, a qualquer título, do Revisor, ele será substituído au-
tomaticamente pelo Juiz imediato em antigüidade, na ordem decres-
cente.

Art. 27. Sujeitam-se à revisão os seguintes feitos:
I) recurso contra a expedição de diploma;
II) ação de impugnação de mandato eletivo e seus recursos;

e
III) ação penal originária e seus recursos.
CAPÍTULO III
DAS SESSÕES
Art. 28. O Tribunal reunir-se-á em 2 (duas) Sessões se-

manais, às terças e quartas-feiras, às 16:00 horas.
§ 1º Além das previstas no caput, também serão realizadas

Sessões às quintas-feiras, no mesmo horário, desde 90 (noventa) dias
antes das eleições até a diplomação dos eleitos, caso seja necessário,
a critério do Tribunal.

§ 2º Quando não for possível reunir-se o Tribunal, por qual-
quer motivo relevante, a sessão será realizada no dia útil imediato.

§ 3º A Sessão não será realizada se, decorridos 20 (vinte)
minutos do horário previsto, o quorum não for alcançado.

§ 4º As Sessões serão públicas, exceto se o interesse público
exigir que se limite a presença, em determinados atos, às próprias
partes e aos seus advogados ou, somente a estes, nos casos previstos
em lei, assegurada a presença do Procurador Regional Eleitoral, em
qualquer hipótese.

§ 5º Durante o recesso e as férias coletivas, o Tribunal
reunir-se-á apenas quando convocado pelo Presidente.

Art. 29. Durante as Sessões, os Juízes, o Procurador Re-
gional Eleitoral e, quando em sustentação oral, os Advogados, usarão
vestes talares e o Diretor-Geral e os servidores usarão meia-capa.

Parágrafo único. Nas faltas eventuais do Presidente e do
Vice, poderá o Juiz mais antigo presidir a sessão de julgamento.

Art. 30. Nas Sessões, o Presidente terá assento na parte
central da mesa. A seu lado direito, sentar-se-á o Procurador Regional
Eleitoral e, à esquerda, o Diretor-Geral que, preferencialmente servirá
como Secretário. Seguir-se-ão, no lado direito, o Corregedor e, à
esquerda, o Juiz mais antigo. Os demais Juízes sentar-se-ão de acordo
com a antigüidade, alternadamente, à direita e à esquerda do Pre-
sidente.

Parágrafo único. O Juiz Suplente convocado ocupará o lugar
do Titular, conservando, nas votações, a antigüidade deste.

Art. 31. Será observada, nas Sessões, a seguinte ordem de
trabalho:

I) verificação do quorum;
lI) leitura, discussão e aprovação da Ata da Sessão ante-

rior;
III) julgamento dos processos apresentados em mesa e dos

incluídos em pauta; e
IV) discussão de assuntos administrativos.
§ 1.° Por conveniência do serviço, a juízo do Tribunal, a

ordem dos trabalhos poderá ser alterada.
§ 2.° Sem prejuízo da pauta, o Tribunal, a pedido do Relator,

do Procurador Regional Eleitoral ou de qualquer das partes, poderá
estabelecer prioridade de julgamento.

CAPÍTULO IV
DOS JULGAMENTOS
Art. 32. O julgamento dos feitos será realizado de acordo

com a relação constante da pauta organizada pela Secretaria Ju-
diciária, publicada no Diário do Poder Judiciário com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas, tratando-se de recurso e de 48
(quarenta e oito) horas, nos demais feitos, salvo outros prazos pre-
vistos em lei.

§ 1.° Dispensar-se-á a publicação da pauta na hipótese de
concordância expressa das partes, bem como nos casos previstos em
lei, sendo devidamente comunicado ao Procurador Regional Elei-
toral.

§ 2.° Não serão incluídos em pauta:
I) embargos;
II) conflito de competência;
III) habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e

mandado de injunção;
IV) agravo regimental;
V) exceção;
VI) pedido de registro de órgão partidário; e
VII) pedido de registro de candidato.
Art. 33. Cada Juiz poderá manifestar-se por duas vezes sobre

o assunto em discussão e, mais uma vez, para modificar o voto
anteriormente proferido.

Parágrafo único. Nenhum Juiz falará sem que o Presidente
lhe autorize, salvo na hipótese de aparte, com a permissão daquele
que estiver fazendo uso da palavra.

Art. 34. No julgamento dos recursos, apregoado o processo e
lido o relatório, antes da manifestação do Procurador Regional Elei-
toral, será concedida a palavra aos advogados das partes, pelo prazo
de 20 (vinte) minutos, na hipótese de recurso contra a expedição de
diploma e, nos demais casos, por 10 (dez) minutos.

§ 1.° Havendo intervenção de terceiro, litisconsórcio ou as-
sistência, o tempo será contado em dobro e dividido igualmente entre
os advogados.

§ 2.° Sendo a parte representada por mais de um advogado,
o tempo fixado poderá ser repartido entre eles.

§ 3.° Nos processos criminais em que haja co-réus com
defensores diferentes, o prazo será contado em dobro e dividido
igualmente entre eles, se de outra forma não convencionarem.

§ 4.° Encerrados os debates, não mais se admitirá a in-
terferência das partes ou do Procurador Regional Eleitoral no curso
do julgamento, salvo para prestar esclarecimento de matéria relevante
ao deslinde do feito, a juízo do Tribunal.

Art. 35. As preliminares e as prejudiciais serão apreciadas
em primeiro lugar, não se julgando o mérito, se for incompatível com
a decisão tomada anteriormente, não podendo nenhum Juiz eximir-se
de votar em uma questão porque fora vencido em outra.

§ 1.° Se algum dos Juízes, de ofício, levantar alguma pre-
liminar ou prejudicial, será permitido às partes e ao Procurador Re-
gional Eleitoral, pelo prazo de 5 (cinco) minutos para cada, o uso da
palavra.

§ 2.° Havendo rejeição da preliminar ou da prejudicial ou,
caso o seu acolhimento não prejudique o exame do mérito, pros-
seguir-se-á o julgamento, tomando-se o voto de todos os Juízes.

Art. 36. O Tribunal, se necessário, converterá o julgamento
em diligência, hipótese em que os autos retornarão ao Relator, acom-
panhados da certidão de julgamento.

Art. 37. Após o voto do Relator e do Revisor, se houver, os
Juízes poderão solicitar esclarecimentos sobre fatos e circunstâncias
relativas às questões em debate ou pedir vista dos autos. Surgindo
questão nova, o Relator poderá pedir ao Plenário a suspensão do
julgamento.

§ 1.° O pedido de vista não impede que votem os Juízes que
se tenham por habilitados a fazê-lo e o Juiz que o formular, deverá
apresentar o processo em mesa, para julgamento, na Sessão seguinte.
Em caso contrário, deverá comunicar à Corte a razão impeditiva.

§ 2.° Reiniciando-se o julgamento, computar-se-ão os votos
já proferidos pelo Relator e pelos Juízes, mesmo que não compa-
reçam ou hajam deixado o exercício do cargo.

§ 3.° Os Juízes que não tenham assistido à leitura do re-
latório ou aos debates não participarão do julgamento, salvo se se
declararem em condição de votar.

Art. 38. Concluídos os debates, o Presidente tomará os votos
dos demais Juízes, na ordem decrescente de antigüidade.

§ 1.° Encerrada a votação, o resultado será proclamado, não
mais se admitindo a modificação de voto.

§ 2.° Havendo empate na votação, o Presidente proferirá
voto de qualidade.

§ 3.° Quando o Relator for totalmente vencido, redigirá o
acórdão o Juiz que tiver manifestado o primeiro voto prevalecente.

Art. 39. Ressalvadas as disposições em contrário, a decisão
será tomada por maioria de votos dos Juízes presentes. Havendo
empate na votação, o Presidente terá voto de desempate.

Parágrafo único. Em matéria criminal o empate importará na
prevalência dos votos favoráveis ao réu, proclamando o Presidente o
resultado.

Art. 40. Realizado o julgamento, o Relator, se vencedor ou o
Juiz prolator do primeiro voto vencedor, redigirá o Acórdão e apre-
sentará a redação deste, no prazo de cinco dias. Não será designado
outro Juiz quando o Relator for vencido em preliminar que não ponha
termo ao processo.

§ 1.° O Acórdão conterá uma síntese das questões debatidas,
os motivos e as conclusões do julgamento e será encimado por uma
ementa.

§ 2.° O Acórdão será assinado pelo Presidente e pelo Re-
lator, ciente o Procurador Regional, quando presente ao julgamento,
anotando o Secretário os nomes dos Juizes participantes da sessão,
ressalvada a hipótese de decisão sobre a validade ou não de lei ou ato,
em face da Constituição e dos processos criminais de competência
originária do Tribunal, quando será assinado por todos os partici-
pantes do julgamento.

§ 3.° Não estando em exercício o Relator, a decisão será
lavrada por outro Juiz designado pelo Presidente, dentre os que pro-
feriram votos vencedores, na ordem decrescente de antiguidade.

§ 4.° É facultado ao Juiz lançar o seu voto vencido, durante
os três primeiros dias do prazo para a lavratura do Acórdão.

§ 5.° As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de
cálculo contidos no Acórdão poderão ser corrigidos de ofício pelo
Tribunal ou por via de embargos de declaração.

Art. 41. De cada Sessão será lavrada Ata, a qual será sub-
metida ao Tribunal na Sessão seguinte.

Parágrafo Único - As atas serão redigidas pelo Secretário e
assinadas por todos os presentes.

CAPÍTULO V
DAS COMUNICAÇÕES DOS ATOS
Art. 42. Não dispondo a lei de outro modo, as citações e

notificações serão feitas por via postal, mediante aviso de recebi-
mento, diretamente pelo escrivão, se presentes os interessados em
cartório, ou por edital, nas hipóteses previstas em lei.

Parágrafo único. Caso seja necessário, as citações e noti-
ficações poderão ser feitas por oficial de Justiça, via mandado.

Art. 43. Os Acórdãos, por suas conclusões e sua ementa e as
decisões monocráticas, para efeito de intimação dos advogados das
partes, serão publicadas no Diário do Poder Judiciário.

Parágrafo único. A decisão poderá ser transmitida por qual-
quer meio idôneo de comunicação ou, por ofício, antes mesmo de ser
lavrado o Acórdão ou a Resolução.

CAPÍTULO VI
DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO
Art. 44. O Relator realizará, quando necessário, as audiências

de instrução dos processos de competência originária do Tribunal, em
dia e hora por ele designados, notificado o Procurador Regional
Eleitoral e as partes.

§ 1.° Atuará como Escrivão o servidor designado pelo Re-
l a t o r.

§ 2.° Lavrar-se-á termo sumário das audiências, que será
juntado aos autos.

TÍTULO III
DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL
CAPÍTULO I
DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 45. Quando, no julgamento de qualquer processo, for

imprescindível decidir-se sobre a constitucionalidade de lei ou de ato
normativo concernentes a matéria eleitoral, o Tribunal, por proposta
de qualquer de seus Juízes, a requerimento do Procurador Regional
Eleitoral ou das partes, depois de lido o relatório, suspenderá o
julgamento, para decidir a matéria, como preliminar, na Sessão se-
guinte, ouvido o representante do Ministério Público, se for o caso.

§ 1.° A suspensão tratada neste artigo ocorrerá sem prejuízo
da matéria já decidida antes da argüição de inconstitucionalidade.

§ 2.° Na Sessão seguinte, a preliminar de inconstituciona-
lidade será submetida a julgamento e, conforme a solução adotada,
decidir-se-á sobre o caso concreto.

§ 3.° Somente pelo voto da maioria absoluta dos Juízes,
poderá o Tribunal declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato
normativo.

CAPÍTULO II
DO HABEAS CORPUS
Art. 46. O Tribunal concederá habeas corpus, originaria-

mente ou em grau de recurso, sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de lo-
comoção, por ilegalidade ou abuso de poder, em matéria eleitoral.

Art. 47. O Relator requisitará informações da autoridade
indicada como coatora, no prazo que fixar, podendo, ainda:

I) sendo relevante a matéria, nomear advogado para acom-
panhar e defender oralmente o pedido, se o impetrante não for ba-
charel em Direito;

II) ordenar diligências necessárias à instrução do pedido;
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III) se lhe convier ouvir o paciente, determinar sua apre-
sentação à Sessão de julgamento; e

IV) no habeas corpus preventivo, expedir salvo-conduto em
favor do paciente até a decisão do feito, se houver grave risco de
consumar-se a violência.

Art. 48. Transcorrido o prazo da requisição de informações,
os autos serão encaminhados ao Ministério Público, que emitirá pa-
recer em 2 (dois) dias.

Parágrafo único. Conclusos os Autos, o Relator apresentará o
feito em mesa, para julgamento com prioridade, na Sessão seguinte.

Art. 49. O Relator poderá expedir ordem de habeas corpus
quando, no curso de qualquer processo, verificar que alguém sofre ou
está na iminência de sofrer coação ilegal.

Art. 50. A decisão concessiva de habeas corpus será ime-
diatamente comunicada às autoridades a quem couber cumprí-Ia, sem
prejuízo da remessa posterior de cópia do acórdão.

§ 1.° A comunicação, mediante ofício, telegrama ou outro
meio mais expedito, bem como o salvo conduto, em caso de ameaça,
de violência ou coação, serão firmados pelo Relator.

§ 2.° Na hipótese de anulação do processo, deve o Juiz
aguardar o recebimento da cópia da decisão para o efeito de re-
novação dos atos processuais.

Art. 51. Se, pendente o processo de habeas corpus, cessar a
violência ou a coação, poderá o Relator julgar prejudicado o pedido
ou apresentá-lo ao Tribunal para declaração da ilegalidade do ato e
tomada das providências cabíveis para punição do responsável, se for
o caso.

Art. 52. Quando o pedido for manifestamente incabível,
constituir reiteração de outro com os mesmos fundamentos ou for
manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento
originariamente, o Relator indeferi-lo-á liminarmente ou encaminhá-
lo-á ao juízo competente, conforme o caso.

Parágrafo único. Da decisão de indeferimento caberá agravo
regimental.

CAPÍTULO III
DO MANDADO DE SEGURANÇA
Art. 53. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger

direito líquido e certo em matéria eleitoral, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.

Art. 54. O mandado de segurança terá seu processo iniciado
por petição, acompanhada de tantas vias quantas forem as autoridades
apontadas como coatoras, indicadas com precisão, devendo, ainda,
preencher os demais requisitos legais.

§ 1.° A segunda e, se for o caso, as demais vias da petição
inicial deverão estar instruídas com cópias autenticadas dos docu-
mentos.

§ 2.° Havendo litisconsortes passivos, a petição inicial e os
documentos serão apresentados com as vias necessárias para a res-
pectiva citação.

§ 3.° Se o impetrante comprovar que o documento necessário
à prova de suas alegações se acha em repartição ou estabelecimento
público, em poder de autoridade que lhe recuse certidão, o Relator
requisitará, preliminarmente, a exibição do documento, em original
ou cópia autenticada, no prazo de 10 (dez) dias. Se a autoridade
indicada pelo impetrante for a coatora, a requisição far-se-á no pró-
prio instrumento da notificação.

§4.° Nos casos do parágrafo anterior, a Secretaria Judiciária
extrairá cópias e as autenticará para os fins do § 1.° deste artigo.

Art. 55. O Relator poderá indeferir, desde logo, o pedido, se
for intempestivo, evidente a incompetência do Tribunal, manifes-
tamente incabível a segurança ou se a petição inicial não atender aos
requisitos legais.

Parágrafo único. A parte que se considerar prejudicada pela
decisão do Relator poderá interpor agravo regimental.

Art. 56. Ao despachar a petição inicial, o Relator mandará
ouvir a autoridade apontada como coatora, remetendo-lhe via daquela
petição, instruída com as cópias dos documentos, requisitando in-
formações no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1.° O Relator poderá, liminarmente, ordenar que se sus-
penda o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante seu
fundamento e dele puder resultar ineficácia da medida caso seja a
final deferida.

§ 2.° Se a inicial indicar litisconsorte, a citação deste far-se-
á por oficial de justiça ou mediante ofício, que lhe será remetido pelo
correio ou, ainda, por meio de carta registrada, com aviso de re-
cebimento para ser juntado aos autos.

§ 3.° A Secretaria Judiciária juntará aos autos cópia au-
tenticada do ofício e prova do recebimento pelo destinatário, como
também cópia do mandado, quando a citação for feita por oficial de
justiça:

§ 4.° O prazo para manifestação do litisconsorte é de 10
(dez) dias.

Art. 57. Transcorrido o prazo do pedido de informações ou,
se for o caso, de manifestação do litisconsorte, os autos serão en-
caminhados ao Ministério Público, que emitirá parecer no prazo de 5
(cinco) dias.

Parágrafo único. Conclusos os autos, o Relator apresentará o
feito em mesa, para julgamento com prioridade, na sessão seguinte.

Art. 58. Os processos de mandado de segurança terão prio-
ridade sobre os demais feitos, salvo habeas corpus.

CAPÍTULO IV
DO HABEAS DATA
Art. 59. O Tribunal concederá habeas data:
I) para assegurar o conhecimento de informações relativas à

pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados
referentes a matéria eleitoral; e

II) para a retificação de dados.
Parágrafo único. No seu processamento, serão observadas as

regras da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997.
CAPÍTULO V
DO MANDADO DE INJUNÇÃO
Art. 60. O Tribunal concederá mandado de injunção sempre

que a falta de norma regulamentadora torne inviável a organização e
o exercício dos direitos políticos, principalmente os de votar e ser
votado.

Parágrafo único. No seu processamento, serão observadas,
no que couber, as normas do mandado de segurança.

CAPÍTULO VI
DA AÇÃO PENAL
Art. 61. A ação penal será processada obedecendo ao rito

previsto pela Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, por força da Lei
nº 8.658, de 26 de maio de 1993.

CAPÍTULO VII
DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETI-

VO
Art. 62. Caberá ao Tribunal o julgamento da ação de im-

pugnação de mandato eletivo nas eleições para Governador, Senador,
Deputado Federal e Estadual.

Art. 63. A ação de impugnação de mandato eletivo terá seu
processo iniciado por petição, acompanhada de tantas vias quantos
forem os impugnados, indicados com precisão, devendo, ainda, pre-
encher os demais requisitos legais, obedecido o procedimento or-
dinário do Código de Processo Civil.

§ 1.° A segunda e, se for o caso, as demais vias da petição
inicial deverão estar instruídas com cópias autenticadas dos docu-
mentos.

§ 2.° Havendo litisconsortes passivos a petição inicial e os
documentos serão apresentados com as vias necessárias para a res-
pectiva citação.

Art. 64. O Relator poderá indeferir, desde logo, o pedido se
for evidente a incompetência do Tribunal, manifestamente incabível a
ação, se a petição inicial não atender aos requisitos legais ou se for
excedido o prazo de 15 (quinze) dias, contados da diplomação.

Parágrafo único. A parte que se considerar prejudicada pela
decisão do Relator poderá interpor agravo regimental

CAPITULO VIII
DAS CONSULTAS
Art. 65. O Tribunal responderá às consultas sobre matéria

eleitoral, formuladas, em tese, por autoridade pública ou partido po-
lítico.

Art. 66. O Relator, após verificar o preenchimento dos re-
quisitos legais, determinará o encaminhamento da consulta ao Pro-
curador Regional Eleitoral, para que emita parecer em 05 (cinco)
dias.

Parágrafo único. Após a manifestação do Procurador Re-
gional Eleitoral, o Relator, no prazo de 5 (cinco) dias, submeterá o
feito ao Tribunal.

CAPÍTULO IX
DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA
Art. 67. Os conflitos de competência que envolvam Juízes

Eleitorais, Juntas Eleitorais e Juízes do Tribunal poderão ser sus-
citados pela parte interessada, pelo Ministério Público ou por qual-
quer das autoridades conflitantes, mediante requerimento dirigido ao
Presidente, com indicação dos fundamentos que originaram o con-
flito.

Parágrafo único. Na hipótese de o conflito de competência
envolver o Presidente, o requerimento será dirigido ao Corregedor,
que adotará o procedimento previsto neste Regimento.

Art. 68. Após a distribuição do feito, o Relator:
I) ordenará imediatamente o sobrestamento do processo, se o

conflito de competência for positivo; e
II) mandará ouvir, no prazo de 5 (cinco) dias, os envolvidos

no conflito de competência, ou só o suscitado, se um deles for o
suscitante.

Art. 69. Instruído o processo ou expirado o prazo sem que
tenham sido prestadas as informações solicitadas, o Relator mandará
ouvir o Procurador Regional Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1.° Após a manifestação, o processo será concluso ao
Relator que o apresentará em mesa, para julgamento, no prazo de 5
(cinco) dias.

§ 2.° O Tribunal, ao decidir o conflito de competência, de-
clarará qual o Juiz competente, além de se pronunciar sobre a va-
lidade dos atos praticados pelo Juiz considerado incompetente.

Art. 70. Não poderá suscitar o conflito de competência a
parte que, no processo originário, ofereceu exceção de incompetên-
cia.

CAPÍTULO X
DAS EXCEÇÕES
Art. 71. Os Juízes declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos

casos previstos em lei.
Art. 72. Se a suspeição ou impedimento for do Relator ou do

Revisor, será declarado por despacho nos autos. Se for do Relator, irá
o processo ao Presidente para nova distribuição. Sendo do Revisor, o
processo passará ao Juiz que se lhe seguir na ordem de antigüi-
dade.

Parágrafo único. Nos demais casos, o Juiz declarará seu
impedimento verbalmente, registrando-se na Ata a declaração.

Art. 73. A argüição de suspeição do Relator poderá ser
suscitada até 15 (quinze) dias após a distribuição, quando fundada em
motivo preexistente. A do Revisor, em igual prazo, após a conclusão.
No caso de motivo superveniente o prazo de 15 (quinze) dias será
contado do fato que ocasionou a suspeição. A dos demais Juízes, até
o início do julgamento.

Art. 74. A suspeição deverá ser deduzida em petição as-
sinada por procurador com poderes especiais, com a indicação dos
fatos que a motivaram, acompanhada de prova documental e rol de
testemunhas, se houver.

Art. 75. Se o Relator, argüido de suspeito, acolher a ar-
güição, determinará o envio dos autos ao Presidente, para nova dis-
tribuição. Em se tratando do Revisor, os autos serão encaminhados ao
Juiz que se lhe seguir na ordem de antiguidade.

Parágrafo único. Não aceitando a suspeição, o Juiz con-
tinuará vinculado ao feito. Neste caso, será suspenso o julgamento até
a solução do incidente, que será autuado em apartado, com desig-
nação de Relator.

Art. 76. Autuada e distribuída a petição, o Relator mandará
ouvir o Juiz exceto no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, com ou
sem resposta, ordenará o processo, colhendo as provas.

§ 1.° Se a suspeição for de manifesta improcedência, o Re-
lator rejeita-la-á liminarmente. Dessa decisão caberá agravo regimen-
tal.

§ 2.° O reconhecimento da suspeição pelo exceto, ainda que
por outro fundamento, põe fim ao incidente.

Art. 77. Preenchidas as formalidades do artigo anterior, o
Relator apresentará o incidente em mesa na primeira Sessão, para
julgamento reservado, sem a presença do Juiz exceto.

Art. 78. Reconhecida a procedência da suspeição, haver-se-á
por nulo o que tiver sido processado perante o Juiz exceto, após o
fato que ocasionou a suspeição.

Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição quando o ex-
cipiente a tiver provocado ou, depois de manifestada a causa, praticar
qualquer ato que importe a aceitação do Juiz exceto.

Art. 79. Afirmado o impedimento ou a suspeição do exceto,
ter-se-ão por nulos os atos por ele praticados.

Art. 80. Não se fornecerá, salvo ao excipiente e ao exceto,
certidão de nenhuma peça do processo de suspeição.

Parágrafo único. Da certidão constarão, obrigatoriamente, o
nome do requerente e a decisão que houver sido proferida.

Art. 81. Aplicam-se, naquilo que couber, as disposições deste
capítulo às exceções formuladas contra os Juízes e Promotores Elei-
torais, o Procurador Regional Eleitoral, Escrivães e Serventuários do
Tr i b u n a l .

CAPÍTULO XI
DA RESTAURAÇÃO DOS AUTOS
Art. 82. O pedido de restauração dos autos será apresentado

ao Presidente e distribuído, sempre que possível, ao Relator que neles
tiver funcionado, fazendo-se o processo de restauração na forma da
legislação processual.

Art. 83. O Relator determinará as diligências necessárias,
solicitando informações e cópias autênticas, se for o caso, a outros
Juízes e Tribunais.

Art. 84. Quem tiver dado causa ao extravio responderá pelas
despesas da Restauração, sem prejuízo da responsabilidade cível ou
penal em que incorrer.

Art. 85. Julgada a Restauração, o processo seguirá os seus
termos.

Parágrafo único. Aparecendo os autos originais, nestes se
prosseguirá, sendo a eles apensados os autos da Restauração.

CAPÍTULO XII
DOS RECURSOS
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art 86. Caberá recurso para o Tribunal contra atos praticados

e decisões proferidas por juízes e juntas eleitorais.
Art. 87. No Tribunal, nenhuma alegação escrita ou docu-

mento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o dis-
positivo no art. 270 do Código Eleitoral.

Art. 88. Os recursos não terão efeito suspensivo, salvo por
expressa determinação legal.

Art. 89. Salvo disposição legal em contrário, nos recursos
serão observados os seguintes prazos.

I) 24 (vinte e quatro) horas, para:
a) distribuição;
b) conclusão dos autos;
c) despacho do Relator deferindo a produção de prova de

coação, fraude, uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico;
e

d) inclusão do processo em pauta de julgamento, nos casos
da alínea anterior;

I) 48 (quarenta e oito) horas para:
a) juntada do recurso especial;
b) despacho do Presidente;
c) razões do recorrido.
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III) 03 (três) dias para:
a) interposição de recurso especial, ordinário, agravo de ins-

trumento, embargos de declaração e para aqueles que não tenham
prazo especial;

b) oferecimento de razões, quando o recurso se reportar a
coação, fraude, uso indevido, face ao abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, em desfavor da liberdade de voto, ou, ainda,
emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado
por lei;

c) razões de agravo;
IV) 05 (cinco) dias para a produção de prova a que se refere

a alínea c do inciso I deste artigo; e
V) 08 (oito) dias para a devolução dos autos à Secretaria

Judiciária, pelo Relator, nos recursos a que se refere a alínea c do
inciso I deste artigo.

Art. 90. Os prazos mencionados no artigo anterior serão
contados da publicação da decisão ou despacho ou, da Sessão de
diplomação, quando o recurso versar sobre a expedição de diploma.
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Art. 91. No processamento dos recursos, observar-se-á o
disposto nos arts. 257 e seguintes do Código Eleitoral.

SEÇÃO II
DA CARTA TESTEMUNHÁVEL
Art. 92. Na distribuição, no processo e julgamento da carta

testemunhável, requerida na forma da lei processual penal, observar-
se-á o estabelecido para o recurso denegado.

SEÇÃO III
DA REVISÃO CRIMINAL
Art. 93. A revisão terá início por petição instruída com a

certidão de haver passado em julgado a decisão condenatória e com
as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos, sendo pro-
cessada e julgada na forma da lei processual.

Art. 94. Dirigida ao Presidente, será a petição distribuída a
um Relator, que deverá ser um Juiz que não tenha pronunciado
decisão em nenhuma fase do processo.

§ 1.° O Relator poderá determinar que se apensem os autos
originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sen-
tença.

§ 2.° Não estando suficientemente instruída e julgando o
Relator inconveniente ao interesse da Justiça que se apensem os autos
originais, indeferirá liminarmente a petição.

§ 3.° Da decisão de indeferimento caberá agravo regimen-
tal.

Art. 95. Se a petição não for indeferida liminarmente, será
ouvido o Ministério Público Eleitoral, que dará parecer no prazo de
10 (dez) dias. Em seguida, o Relator, lançando relatório nos autos,
passa-los-á ao revisor, que pedirá dia para o julgamento.

SEÇÃO IV
DOS RECURSOS PARA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEI-

TO R A L
Art. 96. As decisões do Tribunal são irrecorríveis, salvo nos

seguintes casos, quando caberá recurso para o Tribunal Superior Elei-
toral:

I) recurso especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;

e
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre

dois ou mais Tribunais Eleitorais; e
II) recurso ordinário:
a) quando versarem sobre expedição de diploma nas eleições

federais e estaduais;
b) quando denegarem habeas corpus, mandado de segurança,

habeas data ou mandado de injunção.
§ 1.° O prazo para interposição do recurso será de 3 (três)

dias, contados da publicação da decisão ou, no caso da expedição de
diplomas, da diplomação.

§ 2.° Sempre que o Tribunal determinar a realização de
novas eleições, o prazo para a interposição do recurso contra a ex-
pedição de diploma será contado da Sessão em que, feita a apuração
das seções renovadas, for proclamado o resultado das eleições su-
plementares.

Art. 97. No processamento dos recursos especial e ordinário,
aplicar-se-á o disposto nos arts. 276 a 279 do Código Eleitoral.

SEÇÃO V
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Art. 98. Das decisões do Presidente, proferidas em matéria

administrativa atinente a pessoal, caberá, no prazo de 30 (trinta) dias,
recurso administrativo para o Tribunal (arts. 107 a 109 da Lei n.º
8.112, de 11 de dezembro de 1990).

Parágrafo único. O Corregedor será o Relator dos recursos
administrativos.

SEÇÃO VI
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 99. São admissíveis embargos de declaração:
I) quando houver, no acórdão, obscuridade ou contradição;

e
II) quando for omitido ponto sobre o qual o Tribunal deveria

ter se pronunciado.
§ 1.° Os embargos de declaração serão opostos dentro de 3

(três) dias, contados da data da publicação do acórdão, em petição
dirigida ao Relator, na qual será indicado o ponto obscuro, con-
traditório ou omisso.

§ 2.° O Relator apresentará os embargos de declaração em
mesa, para julgamento, na primeira Sessão seguinte.

§ 3.° Os embargos de declaração suspendem o prazo para a
interposição de outros recursos, salvo se manifestamente protelatórios
e assim declarados na decisão que os rejeitar.

SEÇÃO VII
DO AGRAVO REGIMENTAL
Art. 100. Caberá agravo regimental, sem efeito suspensivo,

contra qualquer decisão do Presidente, do Corregedor ou de Relator,
no prazo de 3 (três) dias.

§ 1.° O agravo regimental será processado nos respectivos
autos.

§ 2.° O agravo regimental será submetido ao prolator da
decisão agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 3.° Mantida a decisão recorrida e ouvido o Ministério
Público, o agravo regimental será apresentado em mesa, para jul-
gamento, na Sessão seguinte, computando-se o voto do prolator da
decisão agravada.

SEÇÃO VIII
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Art. 101. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá

interpor, dentro de 3 (três) dias, agravo de instrumento, que seguirá os
trâmites previstos no Código Eleitoral.

CAPÍTULO XIII
DO REGISTRO DE ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS
Art. 102. Feita a constituição e designação dos órgãos de

direção municipais e regionais, o presidente regional do partido so-
licitará o registro, através de requerimento acompanhado de:

I) exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do
estatuto partidários, inscritos no Registro Civil;

II) certidão do registro civil da pessoa jurídica do partido;
III) certidões fornecidas pelos Cartórios Eleitorais que com-

provem ter o partido obtido, no Estado, o apoiamento mínimo de
eleitores a que se refere o art. 7.°, § 1°, da Resolução nº 19.406, de
05 de dezembro de 1995, do Tribunal Superior Eleitoral; e

IV) prova da constituição definitiva dos órgãos de direção
municipais e regionais, com a designação de seus dirigentes, na forma
do respectivo estatuto, autenticada pela Secretaria Judiciária.

Parágrafo único. Das certidões a que se refere o inciso III
deste artigo deverá constar, unicamente, o número de eleitores que
apoiaram o partido até a data de sua expedição, certificado pelo
Escrivão Eleitoral com base nas listas de eleitores filiados ao par-
tido.

Art. 103. Protocolizado o pedido de registro, será autuado e
distribuído, devendo a Secretaria Judiciária publicar, imediatamente,
edital para ciência dos interessados.

Art. 104. Caberá a qualquer filiado impugnar, no prazo de 3
(três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamen-
tada, o pedido de registro.

Art. 105. Havendo impugnação, será aberta vista ao reque-
rente do registro, para contestação, pelo mesmo prazo.

Parágrafo único. Ouvido o Procurador Regional Eleitoral, o
qual se manifestará em 3 (três) dias, o Relator apresentará o feito em
mesa, para julgamento na Sessão seguinte.

Art. 106. Não havendo impugnação, os autos serão enca-
minhados ao Ministério Público, para, no prazo de 3 (três) dias, se
manifestar. Em seguida, o feito será imediatamente concluso ao Re-
lator, para julgamento na Sessão seguinte.

Art. 107. Deferido o registro de órgão de direção municipal
e eventual alteração, o Tribunal fará imediata comunicação ao Juiz
Eleitoral da respectiva Zona.

Art. 108. Os partidos políticos comunicarão ao Tribunal a
constituição de seus órgãos de direção estadual, municipal, os nomes
dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem pro-
movidas e, ainda, o calendário fixado para a constituição dos re-
feridos órgãos, para anotação.

Parágrafo único. O Presidente poderá delegar ao Secretário
Judiciário a anotação de que trata este artigo.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 109. É vedada, no recinto do Tribunal, qualquer ma-

nifestação de agrado ou desagrado.
Art. 110. O Tribunal poderá solicitar ao Tribunal de Justiça,

no ano em que houver eleições, a suspensão de férias dos Juízes com
jurisdição eleitoral, bem como exclusividade do membro para atuar
na Justiça Eleitoral, a partir da data que reputar oportuna.

Art. 111. Serão aplicados, na omissão deste Regimento, nesta
ordem, os Regimentos Internos:

I) do Tribunal Superior Eleitoral;
II) do Supremo Tribunal Federal; e
III) do Superior Tribunal de Justiça.
Art. 112. Poderão os membros do Tribunal, bem como o

representante do Parquet em atividade, apresentar emenda a este Re-
gimento, mediante proposta por escrito, que será aprovada, se obtiver
voto favorável da maioria absoluta.

Art. 113. Este Regimento entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 114. Revogam-se as disposições em contrário, espe-
cialmente a Resolução n.º 001/96 e suas alterações.
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