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Art. 1º Esta Portaria fixa parâmetros para a gradação da
multa administrativa variável prevista no art. 133 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, pela infração ao art. 93 da mesma Lei.

Art. 2º A multa por infração ao disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de julho de 1991, será calculada na seguinte proporção:

I - para empresas com cem a duzentos empregados, mul-
tiplicar-se-á o número de trabalhadores portadores de deficiência ou
beneficiários reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor
mínimo legal, acrescido de zero a vinte por cento;

II - para empresas com duzentos e um a quinhentos em-
pregados, multiplicar-se-á o número de trabalhadores portadores de
deficiência ou beneficiários reabilitados que deixaram de ser con-
tratados pelo valor mínimo legal, acrescido de vinte a trinta por
cento;

III - para empresas com quinhentos e um a mil empregados,
multiplicar-se-á o número de trabalhadores portadores de deficiência
ou beneficiários reabilitados que deixaram de ser contratados pelo
valor mínimo legal, acrescido de trinta a quarenta por cento;

IV - para empresas com mais de mil empregados, mul-
tiplicar-se-á o número de trabalhadores portadores de deficiência ou
beneficiários reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor
mínimo legal, acrescido de quarenta a cinqüenta por cento;

§ 1º O valor mínimo legal a que se referem os incisos I a IV
deste artigo é o previsto no artigo 133, da Lei nº 8.213, de 1.991.

§ 2º O valor resultante da aplicação dos parâmetros previstos
neste artigo não poderá ultrapassar o máximo estabelecido no artigo
133 da Lei nº 8.213, de 1991.

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

EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON

DELEGACIA REGIONAL DO
TRABALHO NO MARANHÃO

<!ID789807-0> PORTARIA Nº 147, DE 27 DE OUTUBRO DE 2003

O DELEGADO REGIONAL DO TRABALHO NO ESTA-
DO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Portaria n.º. 762, de 11 de outubro de 2000, e, considerando o
contido no Processo Nº 46479:000196/2003-78, resolve:

Artigo 1º - Autorizar a implantação do SESMT Coletivo para
as empresas contratadas pela Companhia Vale do Rio Doce, no Es-
tado do Maranhão.

Artigo 2º - O SESMT Coletivo tem como finalidade a pro-
moção da saúde e a proteção da integridade do trabalhador no local
de trabalho.

Artigo 3º - A Manutenção do SESMT Coletivo está adstrita
ao cumprimento das cláusulas do Termo de Compromisso para im-
plantação do SESMT Coletivo, constante do Processo
46079:000196/2003-78.

Artigo 4º - Na ocorrência de descumprimento de quaisquer
cláusulas contratual, a autorização, caracterizada pela precariedade,
poderá ser cancelada.

Artigo 5º - A Autorização será concedida pelo prazo de
02(dois) anos, prorrogável a cada 24(vinte e quatro) meses, através de
solicitação da CVRD e parecer do Núcleo de Segurança e Saúde do
Trabalhador e da Assessoria Jurídica, aprovado pelo Delegado Re-
gional do Trabalho no Estado do Maranhão.

Artigo 6º - O início do prazo contar-se-á a partir da im-
plantação definitiva do SESMT Coletivo, através de comunicação
formal à Delegacia Regional do Trabalho no Maranhão.

Parágrafo Único:- A Delegacia Regional do Trabalho no
Estado do Maranhão providenciará a publicação de Portaria contendo
a data da implantação definitiva do SESMT Coletivo.

Artigo 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA

Termo de Autorização firmado pelo Diretor-Geral, que passa a fazer
parte integrante desta Resolução, independentemente de transcrição.

Art.2º - O Termo de Autorização de que trata o artigo an-
terior entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

TARCÍSIO JORGE CALDAS PEREIRA

<!ID790210-0>RESOLUÇÃO Nº 130, DE 20 DE OUTUBRO DE 2003

Declara extinta autorização outorgada à
ENTERPA DRAGAGEM S.A.

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NA-
CIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso
da competência que lhe é conferida pelo inciso IV, do art. 44, do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 001-ANTAQ, de 22
de fevereiro de 2002, tendo em vista o disposto no art. 18, da Norma,
aprovada pela Resolução nº 052-ANTAQ/2002, de 19 de novembro
de 2002, considerando o que consta do Processo nº 50301.000836/03
e o que foi deliberado pela Diretoria em sua 74ª Reunião Ordinária,
realizada em 20 de outubro de 2003, resolve:

Art. 1º Declarar extinta a Autorização à ENTERPA DRA-
GAGEM S.A., CNPJ nº 03.902.190/0001-20, com sede na Av. Al-
berto Augusto Alves, 303, 5º andar - Vila Andrade -São Paulo/SP,
outorgada pela Portaria nº 015/DMM de 30 de março de 2001 e
prorrogada pelo Ofício-Circular ANTAQ nº 002/DG de 12 de fe-
vereiro de 2003, para operar como empresa brasileira de navegação
de apoio portuário, na execução de serviços de dragagem.

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

TARCÍSIO JORGE CALDAS PEREIRA

<!ID790220-0>TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 65, DE 20 DE OUTUBRO DE 2003

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NA-
CIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso
da competência que lhe é conferida pelo art. 44, inciso IV, do Re-
gimento Interno aprovado pela Resolução nº 001/ANTAQ, de 22 de
fevereiro de 2002, na forma do disposto na Lei nº 9.432, de 8 de
janeiro de 1997, nos arts. 43 e 44 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001 com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.217-3 de
04.09.2001, e no regulamento aplicável, dando cumprimento ao que
foi decidido na 74ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada em 20
de outubro de 2003, a vista dos elementos constantes do Processo n°
50300.000102/03 e consubstanciado na Resolução nº 128-ANTAQ, de
20 de outubro 2003, resolve:

I - Autorizar a empresa ENTERPA ENGENHARIA LTDA.,
doravante denominada Autorizada, estabelecida na Rua Cecília Maria,
83, Jardim Vitória, São Paulo, SP, CNPJ n° 47.892.906/0001-21, a
funcionar, por prazo indeterminado, como empresa brasileira de na-
vegação, operando na classe de navegação de apoio portuário, na
execução de serviços de dragagem.

II - Esta autorização se regerá pela Lei nº 9.432, de 1997,
pela Lei nº 10.233, de 2001, e pela Norma aprovada pela Resolução
nº 052/ANTAQ, de 2002.

III - A presente autorização é dada a titulo precário e pode
ser revogada mediante notificação prévia, de no mínimo 90 dias, por
motivo de interesse público devidamente justificado, assegurada à
Autorizada indenização, se houver, a ser apurada em processo ad-
ministrativo regular.

IV - A Autorizada não terá direito adquirido à permanência
das condições vigentes na data desta outorga ou do início de suas
atividades, devendo observar as novas condições impostas por lei e
pela regulamentação, que fixará prazo suficiente para adaptação.

V - Esta autorização poderá ser extinta por renúncia, falência
ou extinção da Autorizada, ou pela ANTAQ, por via de anulação ou
cassação, mediante processo regular, na forma do disposto no art. 18,
incisos I e II, da Norma aprovada pela Resolução nº 052/ANTAQ.

VI - As infrações de que trata o inciso II do art. 18 da
Norma aprovada pela Resolução n º 52-ANTAQ, de 2002 que, a
critério da ANTAQ, não constituam motivo suficiente para cassação,
poderão ser punidas com as sanções previstas nos incisos I, II e III do
art.17 da referida Norma, nos termos do regulamento próprio.

VII - O presente Termo de Autorização entra em vigor na
data de sua publicação, importando o início dos serviços em plena
aceitação pela Autorizada das condições nele estabelecidas.

TARCÍSIO JORGE CALDAS PEREIRA

<!ID790221-0>TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 67, DE 28 DE OUTUBRO DE 2003

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NA-
CIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso
da competência que lhe é conferida pelo art. 44, inciso IV, do Re-
gimento Interno aprovado pela Resolução nº 001/ANTAQ, de 22 de
fevereiro de 2002, na forma do disposto na Lei nº 9.432, de 8 de
janeiro de 1997, nos arts. 43 e 44 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001 com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.217-3 de 4 de
setembro de 2001, dando cumprimento ao que foi decidido na 50ª
Reunião Ordinária da Diretoria, realizada em 15 de abril de 2003, à
vista dos elementos constantes do Processo nº 50300.000862/03 e
consubstanciado na Resolução nº 052-ANTAQ, de 19 de novembro
de 2002, resolve:

I - Autorizar SEABULK OFFSHORE DO BRASIL LTDA.,
doravante denominada Autorizada, estabelecida na Av. Rio Branco nº
20, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ n°05.529.548/0001-47, a fun-
cionar, por prazo indeterminado, como empresa brasileira de na-
vegação, operando na classe de navegação de apoio marítimo.

II - Esta autorização se regerá pela Lei nº 9.432, de 1997,
pela Lei nº 10.233, de 2001, e pela Norma aprovada pela Resolução
nº 052-ANTAQ, de 2002.

III - A presente autorização é dada a titulo precário e pode
ser revogada mediante notificação prévia, de no mínimo 90 (noventa)
dias, por motivo de interesse público, devidamente justificado, as-
segurado à Autorizada indenização, se houver, a ser apurada em
processo administrativo regular.

IV - A Autorizada não terá direito adquirido à permanência
das condições vigentes na data desta outorga ou do início de suas
atividades, devendo observar as novas condições impostas por lei e
pela regulamentação, que fixará prazo suficiente para adaptação.

V - Esta autorização poderá ser extinta por renúncia, falência
ou extinção da Autorizada, ou pela ANTAQ, por via de anulação ou
cassação, mediante processo regular, na forma do disposto no art. 18,
incisos I e II, da Norma aprovada pela Resolução nº 052-ANTAQ.

VI - As infrações de que trata o inciso II do art. 18 da
Norma aprovada pela Resolução n º 52-ANTAQ, de 2002 que, a
critério da ANTAQ, não constituam motivo suficiente para cassação,
poderão ser punidas com as sanções previstas nos incisos I, II e III do
art.17 da referida Norma, nos termos do regulamento próprio.

VII - O presente Termo de Autorização entra em vigor na
data de sua publicação, importando o início dos serviços em plena
aceitação pela Autorizada das condições nele estabelecidas.

TARCÍSIO JORGE CALDAS PEREIRA

EMPRESA BRASILEIRA DE
PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

Em liquidação
<!ID789462-0>

DESPACHO DO LIQUIDANTE
Em 29 de outubro de 2003

O Faço publicar, no uso das atribuições conferidas pelo De-
creto nº 4.135, de 20 de fevereiro de 2002, publicado no Diário
Oficial da União do dia seguinte, que autorizo a despesa no valor de
R$ 27.004,60 (Vinte e sete mil, quatro reais e sessenta centavos),
sendo a favor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, R$ 27.071,60, VIA-
ÇÃO ANAPOLINA LTDA (R$ 933,00), objetivando a aquisição de
vales-transporte para os servidores da Empresa, referente ao mês de
novembro/2003 com inexigibilidade de licitação de acordo com art.
25, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

MOACYR ROBERTO DE LIMA

(Of. El. nº 08103)

AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

<!ID790194-0>RESOLUÇÃO Nº 128, DE 20 DE OUTUBRO DE 2003

Autoriza a ENTERPA ENGENHARIA LT-
DA. a funcionar como empresa brasileira
de navegação, operando na classe de apoio
portuário, na execução de serviços de dra-
gagem.

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NA-
CIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso
da competência que lhe é conferida pelo art. 44, inciso IV, do Re-
gimento Interno, aprovado pela Resolução nº 001-ANTAQ, de 22 de
fevereiro de 2002, considerando o que consta do Processo nº
50300.000102/03, e o que foi deliberado em sua 74ª Reunião Or-
dinária, realizada em 20 de outubro de 2003, resolve:

Art. 1º - Autorizar, a título precário e por prazo indeter-
minado, a ENTERPA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua
Cecília Maria, 83, Jardim Vitória, São Paulo, SP, CNPJ nº
47.892.906/0001-21, a funcionar como empresa brasileira de nave-
gação, operando na classe de navegação de apoio portuário, na exe-
cução de serviços de dragagem, na forma e condições fixadas em

Ministério dos Transportes
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIAS REGIONAIS

3ª REGIÃO

<!ID790483-0>PORTARIA Nº 147, DE 17 DE OUTUBRO DE 2003

A Procuradora do Trabalho que a esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Investigatório nº 485/2003 constam evidências de lesão à ordem ju-
rídica e a direitos sociais constitucionalmente garantidos, resolve:

Nos termos do disposto nos arts. 129, III, da Constituição da
República; art. 84, II, da Lei Complementar 75/93 e art. 8º, §1º, da
Lei 7.347/85: determinar a instauração de Inquérito Civil Público nº
147/03, em face de FRIGORÍFICO ALVORADA LTDA, com sede
em Santa Luzia/MG, na Rua José Calixto, nº 400, Bicas, CEP.:
33040-230.

MARIA BEATRIZ CHAVES XAVIER

<!ID790391-0>PORTARIA Nº 148, DE 20 DE OUTUBRO DE 2003

O Procurador do Trabalho, que a esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Prévio Investigatório n.º 611/01 constam evidências de lesão à ordem
jurídica e a direitos sociais constitucionalmente garantidos, resolve:

Nos termos do disposto nos arts. 129, III, da Constituição da
República; art. 84, II, da Lei Complementar 75/93 e art. 8º, §1º, da
Lei 7.347/85, determinar a instauração de Inquérito Civil Público n.º
148/03, em face de BANCO DO BRADESCO - Agência Três Co-
rações, com endereço na Av. Getúlio Vargas, s/nº , Centro, Três
Corações/MG, CEP: 37410-000.

GERALDO EMEDIATO DE SOUZA

Ministério Público da União
.
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