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Diapon1bilidades	 85.892	 Fornecedores	 87.887
Contas a Receber	 105.854	 Impostos e Contribuiodes 12.030
Outro.	 32,037	 Obri g açãe. estimados	 84.973

Outros	 142
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Nuclebrás Engenharia S/A
CGC N. 42.540.211/0001-57

DEMONSTRAÇUS CONTÁREIS DE 31 DE MARÇO DE 1893 Ministério da Cultura
ATIVO
	

Cr$ milhe..	 PASSIVO	 Cr$ milha..

CIRCULANTE	 223,383	 CIRCULANTE	 185.038

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N9 68,DE 15 DE ABRIL DE 1993

O Ministro de Estado da Cultura, no uso de suasREALIZÁVEL A LONGO PRAZO 	 249	 atribuições regimentais e em cumprimento ao disposto no art. 25 do
Decreto n . 455 do 26 de fevereiro de 1992, resolve:loop, a Contr, a recuperei.	248

PATRIMÔNIO LIQUIDO	 55.878

PERMANENTE	 28.284
	

Cepital realis. atuallz, 26.876
Re.erve.	 15,722

Investimento	 2.473
	

Lucro. acumulados	 .	 24.481
imobilizado	 25.8/1

TOTAL DO ATIVO
	

251,315 . TOTAL DO PASSIVO 	 25/.918

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	 Cr$ milhos.

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	 224.374

DESPESA OPERACIONAL 	 254.847
178,850

Outroó	 78.007
•

RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA 	 40,871
ApII 	 inenoeirea	 42.804
Verleg8e. menet:Irl. 114i:idas	 (	 881)
Outra.	 ( 1,252)

RESULTADO OPERACIONAL	 10.288
RESULTADO 'NAC1 OPERACIONAL -	 1
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E rrrrrrr menetirie do balanço	 (25,830)

RESULTADO DO PERIODIT
	

(15.531)

NOTAR A rrrrrr te Demonstração Contábil deverá ser submetido ao. Canse
lhes Pleoel a de Adminittrepio, bom opm2 examinada pelei AudIto
e., externos conforme leglaleçao elpecifica

EVALDO CÉSAR/. DE OLIVEIRA
' birátoi.Preáidente

cg 012.137..507=25

	

	 LUIZ FERNANDO RENR/QUES
Contador CRC-11,7 50.602-4
CPF 345.81.3.607-87

Ministério do Meio Ambiente

INSTITUTO BrieWLEIRO DO MEIO -AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
PORTARIA 09 47-8, DE 15 DE ABRIL DE 1993

O PRESIDENTE-SUBSTITOTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO ME/0
AMEIRITI 1 DOS . RECURSOS 'NATURAIS RENOVAVEIS - DRAMA, no uso dos
atribuições previstas no art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto
n2 78; de 05 do abril dó 1991, no art. 83, inciso XIV, do Regimento
Interno aprovado pela Portaria Ministerial n4 445/814/89, de 16 de agosto
A. 1969, • tendo em vista as disposipbes do Decreto n4 98,9/4, de 31 de
janoiro do 1990.

resolves.: 
Considerando o que consta do Processo n4 2350/92-SUPES/RJ,

Art. 12 Reconhecer oficialMente, mediante registro, como Reserva
PartimMer do, PatrizeMaio natural, de interesse público, e em caráter de
perpetuidade, a área de aproximadamente 472,0 ha (quatrocentos e setenta e dois
hectares), na forma descrita no referido processo, constituindo-se parte
integrante do imóvel denominado Fazenda BanRetiro, situado no município de Silva
Jardim, Estado do Rio de Janeiro, de propriedade de Nelson Senna Cardoso e Mana
Faria Cardoso, e registrado eni 07.05.1951, sob o n4 967, fls. 36, do Livro 3-B, do
Registro de Imóveis da Comarca de Silva Jardim, no citado Estado.

Art. 22 Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento das
exidncias contidas no Decreto nO 98.914, de 1990, incumbindo-o de proceder a
averbado do respectivo Termo de Compromisso no Registro de Imóveis competente,
e dar-lhe a devida publicidade, nos termos dos artigos 42 e 54 do mencionado
Decreto.

Art. 34 As condutas e atividades lesivas à área reconhecida, sujeitará
o infrator im Sanções penais e administrativas, independente da obrigação de
reparar os danos causados.

Art. 44 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(Of . no 274/93)	 HUMBERTO CAVALCANTE LACERDA

Art. 1 5 - Autorizar a prorrogação da captação de
recursos, via doações ou patrocínios, na forma prevista no art. 19 da
Lei n. 8.313, de 23 de dezembro de 1991, em favor do projeto cultural
abaixo relacionado e que foi aprovado no decbrrer de 1992 e
ratificado na 8 5 reunião da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura
- CNIC, realizada na cidade de Brasília, DF, nos dias 23 e 24 de
março de 1993:

PATR/NOMIO CULTURAL:

PROJETO: 	 Carnaval Participação 1993 (578)
PROCISSCO 	 01400.001580/92-77.
PROPORINTE: Associação das Entidades Carnavalescas de Florianópolis,

Flortanópolia - SC
C.D.C.1 	 82.702.457/0001-02
VALOR TOTAL DO APOIO: 	 670.000 UFIR's
PRAZO PARA A CAPTAÇÃO: 	 Até 30 de junho de 1993.

publicação.
	 Art. 20 - Esta portaria entra em vigor na data de sua

AlT011/0 HOUAISS

PORTARIA N9 69, DE 15 DE ABRIL DE 1993.

O MINISTRO DE ESTADO DA CULTURA, nc usa de sues atribui:peles
regimentais e em cump rimento ao disposto no art. 26 do Decreto 	 no
465, -de 25 de f 	 iro de 1882, resolve:

Art, 10 - Autorizar * ad referendum" de Comi.. go Nacional de
Incentivo A Chitura - CRIO, a prorrogação da oapts1722 de recuraca, Rio
cloaode. ou patrocInio., na forma p reviste no arti go 18 da Lei 52
8.313, de 23 de dezembro de 1901, em favor do p ro j eto cultural
seguir relacionado alua foi eprovado'no decorrer de 18821

ÁREA: Produção Audio Visual

1) PROJETO: O Quatrilho, Trocando CoreçOes (533)
PROCESSO A g i 01400,001734/82-45
PROPONENTE: Produçaes Cinematográficas LC I g a •rreto Ltda. Rio de

Janeiro, RJ
CGC1 33.450.505/0001-19
VALOR 00 APOIO: 1.501.287 UFIRs
PRAZO PARA CAPTAÇÃO: 30 de Junho de 1853

Art. 22 - A p rovar "ad referendum . da Comi.slo Nacional do
Incentivo à Cultura - CHIO o .010. mediante patroc(nios ou dossbes,
de conformidade sois. le g i.laçào citada no Art. 1 g , o p rojeto a eggulr
relacionado:

ÁREA: Produção sadio Visual

2) PROJETO: Guerra do Contestado (268)
PROCESSO P g . 01400.000873/92-00
PROPONENTE: Video Arte Trindade, Florianópolis, SC
COE: 79.825.491/0001-84
VALOR DO APOIO: 45.000 UF1R.
PRAZO PARA CAPTAÇÃO: 31 de dezembro da 1383

Art. 30 - Rata Portaria entra em vigor na date de Al.
publicação, revogados as di. p osiçaea em contrário,

(Of. nv 44/93)
	 ANTONIO HOUAISS

Ministério Público da União

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Geral da República

PORTARIA NO 106, DE 15 DE ABRIL DE 1993

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, com base no disposto nos
arts. 127, 8 2. e 128 da Constituição Federa/, e considerando:

ii
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a) as disposições legais sobre a aquisição e uso de veículos	 Servidores
oficiais de que tratam as Leis n.s 1.081/50 e 8.429/92;

12/ a manifestação favorável da Secretária de Controle Inter-
no-CISET/MPF, contida no Parecer n . 293/92;

c) que há necessidade de dinamizar, uniformizar, controlar e
disciplinar procedimentos de aquisição . ° utilização de veículos para
uso oficial em serviço, co âmbito do Ministério Público da União, ate
ulterior deliberaçào, resolve:

Art. 10 A aquisição de veículos para uso exclusivo em serviço
do Ministério Público da União, será autorizada após prévia e expressa
manifestação do Procurador-Ger al da República e dos Procuradores-Gerais
dos Ministérios Público do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e
Territórios.

SEÇÃO 1	 4959

Automóvel com motor de
potência	 condizente
com o serviço.	 Cor
broncos plana oficial
Veículo utilitário do
tipo Pick-up, furgão,
Honda ou micro-ônibus,
modelo standerd, motor
de potência codnizente
com o serviço a real
rar. Cor branca • gla
c. oficie/.

De carga leve

Serviço

Transporto

(Of. 09 237/931

, sisão e o tipo e característica do veiculo a ser adquirido.

concedida, após justificativa das necessidad es, objetivo do serviço a
ser empregado, a dotação orçamentária correspondent e , o custo de aqui-

Art. 20 À autorização para aquisição de veículos somente será

• . Parágrafo único = No pedido de autorização; deverá constar a
discriminação dos veículos existentes, com informações sobre o serviço
que prestam, data da aquisição e estado de conservação. 	 •

Art. 30 A aquisiçâo de veículos, co âmbito do Ministério
• Público da Unia°, será precedida de licitação, com observância das dis-

posições estabelecidos no Decreto-lei n . 2.300, de 21/11/86, alterado
pelos. Decretos-lei s nas 2.348, de 24/07/87 e 2.360, de 16/69/87 .e pelo

\ .Decreto n. 449, de 17/02/92.

Art. 4. 0 . desfazimento dos veículos oficiais deverá' prefe-

rescialmeste , ser realizado entre os quatro ramos do Ministério úblico
,.,

da' União, quando em perfeitas condições de uso, e quando ocioso 2„,,,..„n,in-
ti-econe5micos e irrecuperáveis na forma estabelecid o pelo Decreto .
99.658, de 30/10/90.

Art. 50 O uso dos veículos oficiais nó será permitido a quem
tenha obrigação constaste de representaç ão oficial pela natureza do
cargo ou função, ou necessidade imperiosa de afastarrae, repetidamente,
ere razão do cargo, ou função, da sede do serviço, para dirigir ou exe-

------"cutar atividades que exijamo Máximo de aproveitamen to de tempo.

"-----. . Art. 6 . Fica expressamente proibida a utilização de veículos
oficia/1s:

I - para transporte a casas de diversões, aupermercados, es-
,'. tabeleciméntos comerciais e de. nanico;

II.- em excursões e passeios;
III - no transporte de Membros e servidores de suas residências

ao trabalho'e vice-versa, bem como no transporte de seus familiares ou
de pesadas estranhas às atividades do Ministério Público da União;

'	 IV ‘. aos sábados, domingos e feriados, salvo para desempenho
dos encargos de representação dos Procuradores-Gerais;

V - desvio e guarda em residências particulares, exceto se
devidamente autorizado pelos titulares das Secretarias ou Diretorias de
Administroção, ou a quem for delegada competência.

Art. 70 É condição indispensável para a utllizaçào, conserva-
ção e guarda dos veículos oficiais, olcontrole dos custos operacionais
de Combustível, Manutenção e deslocamentos. •

Art. 80 A destinação e enquadramento dos veículos oficiais do
Ministério Público da União, obedecerá a classificaç ão estabelecido nó

Anexo, que é parte. integrante da presente Portaria.

Art. 90 Só poderãoconduzi r veículos oficiais, motoristas pro-
fissionais regularmente matriculados,

' Art. 10 Os casos omissos e as erslueríjciorsnexa T12t°4112
. serão dirimidos pela Secretaria Geral,

cação da presente norma.

AR .tni Mer
ijirmon,órigor as disposições estabelecidos pela

Portaria 

à.12dr=h2;%21taril:ngedn:i:Ugria às reparti-ções de trânsito
Art. 13 Esta Portaria, entra em vigor na data de sua publica-

ção,, revogadas as disposições em contrário.
ARI9TIDES JUNQUEIRA ALVARENGA

. ()ESTIRAÇA I] E- ENOUADRAMERTO DOS VÉCULOS OFICIAIS

US. UARIO

Procurador-Ger al da República

Subprocuradores- Ge rais da Re
pública, Procuredoree-Gerais,

"Subprocuradores-Gereis da Jus
tiça do Trabalho e Militar e
Procuradores de Jusitiça,Procu
redor. da República, do Tra
belho e Militar e PromotoreT,
de allgtiÇa

Tribunal de Contas da União

SECRETARIA DAS SESSÕES
PAUTA ESPACIAL N a 27/93

Na forma do artigo 9 0 , 55 1. e 80 do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução Administrativa n . 14, de 13 de dezembro de
1977, modificada pela Resolução Administrativa n. 82, de 1° de
dezembro de 1987, foram incluídos 'em Pauta Especial, na presente
data, para julgamento pelo Tribunal, a partir do 16 0 dia da
publicação no órgão oficial (Regimento interno, art. 119, I, • 121)
oe seguintes processos:

- Relator, Ministro Homero dos Santos

Número	 NO.O. do Responsável

450.025/90-0 - Guilherme Mulato Neto
Secretaria dos Sessões, em 14 de abril de 1993

HENRIQUE JOSE CARDOSO
Diretor da Divisão de Ata:

Entidades de Fiscalização do
Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA
BETIFICAÇão

Na Resolução n . 399, de 24 de feVerldr0 de 1993, publicada
no Dierlo Oficial de 12 de março de 1993, Seção. I, saginae 2997/3000 co
Art. 63 onde me le 111/74, 189P8 e 262/80, Leià-se: 111/74,, 189/78
192/78 e 262/80.
(Of. 09 56/93)

Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAI,
3! Regido

Diretoria Geral
PROCESSO NE •56/93-CPL	

DESPACHOS

ASSUNTO : Inesielbilidade de licitação para a aquisição de materiais de
consumo, para as máq uinas copiadoras KODAK locadas pelo Tribunal.
FAVORECIDO : KODAK BRASILEIRA COM. E • IND. LTDA.
Em atendimento a determinacío legal e com boneca declaração emitida
pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica em 30.11.92, reconheço
a exclusividade	da	 distribuição dos	 materiais	 fabricados' e

comercializados pelo Kodak Brasileira	 Com. e Ind. Ltda.,	 com
fundamento no art. 23. I, do Decreto-lei n2 2300/86.

TARO PRADO FERRARDES
Assessora Técnica

Ratifico o presente erocedtmento nos termos da justificaelva e
pareceres, tendo em vista o atendimento ao disposta no arti go 24 do
Decreto-Lei 02 2300/86.

OLGA BASTY/ TAKAYANA
•

(Of. sin.)	
Diretora-Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS

Departamento Administrativo
DESPACHOS DO DIRETOR

EM 2 de abril de 1993
Ratifico a dispensa de licitaçao. referente a despesa com pagamento:

da NF 412. em favor da empresa INTERGRAPH ASSISTÊNCIA TÉCNICA. COMÉRCIO:
E REPRESENTACU S LTDA. nos.termos do art. 22. Inciso IV do Decreto- Lei.
2.300/86. PA n 2 (2993/931	 LEONARDO ROCH,, DE ALMEIDA ABREU
(Of. n91.248/931

Representação

Especial

TIPO

Automóvel especial com
motor de potência a cri
teria do usuário. Cor
preta e plana de bron
ze cem cores nacionais.
Automóvel, standard ou
equivalente,com motor
de potência condizente
com o serviço a reall
cor. Cor preta e placa
de bronze oxidado, com
numeração sequencial
central, e abaixo a si
gla do órgão.

ENQUADRAMENTO

(Of. 09 51/93)

••Z
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