Nº 246, segunda-feira, 24 de dezembro de 2007
III - A presente autorização considera os preceitos estabelecidos no ''CONVÊNIO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E A REPÚBLICA FEDERATIVA DO PERU SOBRE
TRANSPORTES FLUVIAIS'', firmado em 05/11/1976 e promulgado
pelo Decreto n o- 83.360, de 23/04/1979, bem como o ''TRATADO DE
LIMITES E NAVEGAÇÃO FLUVIAL ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA DA COLÔMBIA'', firmado em 15 de novembro de 1928 e promulgado pelo Decreto n o19.104, de 11 de fevereiro de 1930.
IV - 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. 15, da Norma aprovada pela Resolução n o- 356-ANTAQ, já
citada.
V - O descumprimento de qualquer disposição legal, regulamentar ou dos termos e condições expressas ou decorrentes deste
Termo de Autorização implicará na aplicação das penalidades de que
trata o Capitulo V da Norma já citada, observado o devido processo
legal.
VI - 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. ''
Art. 2 o- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
FERNANDO ANTONIO BRITO FIALHO
<!ID805529-0>

o-

RESOLUÇÃO N 953- ANTAQ, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS- ANTAQ, no uso da competência
que lhe é conferida pela Lei n o- 10.233, de 2001, na redação dada pela
Medida Provisória n o- 2.217-3, de 2001, pelo art. 54, inciso IV, do
Regimento Interno, considerando o que consta no processo
50301.001991/2007-14, ad referendum da Diretoria, resolve:
Art. 1 o- HOMOLOGAR o Memorando de Entendimentos celebrado entre as empresas brasileiras de navegação Frota Oceânica e
Amazônica S/A e DCNDB Overseas S/A, datado de 20 de julho de
2007, de acordo com as disposições dos parágrafos 5 o- , 4 o- - A e 4 o- do
artigo 2 o- da Norma Aprovada pela Resolução n o- 193/ANTAQ, de
2004, alterada pela Resolução n o- 496/ANTAQ, de 2005 e parágrafos
2 o- , 1 o- -A e 1 o- do artigo 5 o- da Norma aprovada pela Resolução n o195/ANTAQ, de 2004, alterada pela Resolução n o- 493/ANTAQ, de
2005.
Art. 2 o- O Memorando de Entendimentos celebrado entre as
empresas Frota Oceânica e Amazônica S/A e DCNDB Overseas S/A,
contempla o afretamento a casco nu com cessão do direito ao uso de
72.332,80 TPB como tonelagem própria para a empresa DCNDB
Overseas S/A, correspondente ao total da tonelagem de porte bruto
dos navios ''FrotaBelem'', ''FrotaMacau'', ''FrotaManaus'', ''FrotaRio'' e
''FrotaSantos'' da empresa Frota Oceânica e Amazônica S/A.
Art. 3 o- A presente homologação terá prazo de validade até 1 ode março de 2013, de acordo com o Contrato de Fretamento firmado
entre as partes.
Art. 4 o- A tonelagem das embarcações afretadas a casco nu
''FrotaBelem'', ''FrotaMacau'', ''FrotaManaus'', ''FrotaRio'' e ''FrotaSantos'' deixam de integrar a base da tonelagem própria da empresa Frota
Oceânica e Amazônica S/A.
Art. 5 o- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
<!ID805721-0>

PORTARIA 1.885, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT, no uso das
atribuições que lhe conferem o artigo 21, inciso IV, da Estrutura
Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n o- 5.765, de 27 de
abril de 2006, publicado no D.O.U de 28.04.2006, e o artigo 124 ,
inciso IV, do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela Resolução
n o- 10, do Conselho de Administração, publicada do D.O.U de
26/02/2007e tendo em vista o constante na IN/STN n o- 01, de
15/01/1997 no que couber, na Mensagem n o- 2004/855854 da Coordenação-Geral de Contabilidade da STN, na Súmula n o- 04/2004 da
Coordenação-Geral de Normal e Avaliação de Execução da Despesa
da STN, e tendo em vista a Portaria Normativa Interministerial n o407/MD/MT, de 28/03/2005, resolve:
I - Autorizar o Departamento de Engenharia e Construção do
Exercito Brasileiro a executar o Plano de Trabalho n o30.001.07.01.73.01, aprovado pela Diretoria Executiva/DNIT, cujo
objeto é a elaboração de composição de custo de obras de infraestrutura de transportes;
II - A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente
ao Plano de Trabalho identificado no item anterior, que passa a fazer
parte integrante da presente Portaria;
III - Autorizar o repasse de recursos para cobertura inicial de
despesas de execução dos serviços, conforme previsão constante na
rubrica orçamentária n o- 26121022562640001 - Administração da Unidade, Fonte: 0100, no valor de R$ 2.580.000,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil reais);
IV - No exercício de 2007, os recursos financeiros a que se
refere o item anterior tiveram origem nas dotações orçamentárias
consignadas no Orçamento Geral da União/DNIT/2007, no valor de
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), conforme Nota
de Crédito n o- 2007 NC 004164, de 22/11/2007;
V - No exercício de 2008, as despesas correrão à conta dos
recursos orçamentários do DNIT, adstrito ao respectivo orçamento,
devendo ter definida a classificação funcional-programática e econômica da despesa, numero e data na Nota de Movimentação de
Crédito, estando o crédito atinente ao exercício consignado no Plano
de Trabalho Plurianual do governo Federal;
VI - Para o exercício de 2008, caso seja necessário, as
despesas correrão igualmente ao estabelecido no item V anterior, para
o corrente exercício de 2007;
VII - O prazo de execução do objeto será de 360 (trezentos
e sessenta dias), conforme o estabelecido no Plano de Trabalho aprovado.
VIII - A execução do objeto foi aprovado pela diretoria
Colegiada desta Autarquia, em 20/12/2007, constante da Ata n oRE/2007, por meio do Relato n o- 40/2007, fls. 67 à 69, autuado ao
Processo n o- 50600.008847/2007-26
Art. 1 o- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ ANTONIO PAGOT
Diretor-Geral

SECRETARIA DE FOMENTO
PARA AÇÕES DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DO FUNDO
DA MARINHA MERCANTE
CONSELHO DIRETOR

MURILLO DE MORAES REGO CORRÊA BARBOSA
Substituto

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
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RESOLUÇÃO N o- 43, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007

<!ID804231-0>

RESOLUÇÃO N o- 2.494, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007 (*)
Autoriza a empresa VIX Logística S/A. a
operar o serviço especial de transporte rodoviário interestadual de passageiros, sob o
regime de fretamento contínuo, entre as localidades São Mateus (ES) e Mucuri
(BA).
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada nos termos do
Relatório DG - 281/2007, de 12 de dezembro de 2007 e no que consta
do Processo n o- 50500.060289/2007-38, RESOLVE:
Art. 1 o- Autorizar a empresa VIX Logística S/A., CNPJ n o32.681.371/0001-72, Certificado de Registro para Fretamento - CRF
n o- 11.08.06.32.3713 a operar o serviço especial de transporte rodoviário interestadual de passageiros, sob o regime de fretamento
contínuo, para funcionários da empresa Suzano Papel e Celulose S/A,
CNPJ n o- 16.404.287/0013-99, com freqüência de segunda-feira a domingo, entre as localidades de São Mateus (ES) e Mucuri (BA), até
13 de novembro de 2008, a partir da data de publicação desta Resolução no Diário Oficial da União.
Art. 2 o- Determinar, nos termos do art. 1 o- , que a Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros - SUPAS emita
o respectivo Termo de Autorização e seus anexos.
Art. 3 o- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ALEXANDRE N. RESENDE
Diretor-Geral
(*) Republicada por ter saído no DOU n o- 241, de 17.12.07, Seção 1,
Pág. 87, com incorreção no original .

O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTE - CDFMM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2 o- , inciso VIII e art. 7 o- do Decreto n o- 5.269, de 10
de novembro de 2004, e tendo em vista a deliberação adotada na
reunião ordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2007, resolve:
Art. 1 o- CONCEDER prioridade de apoio financeiro do Fundo da Marinha Mercante - FMM, as empresas brasileiras e seguintes
projetos, abaixo relacionados:
I - SERVI-PORTO - SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA.,
construção de 1(um) ferry-boat, com valor total do projeto de R$
9.953.058,08 (nove milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, cinqüenta e oito reais e oito centavos) com apoio financeiro do FMM de
85% que equivalem a R$ 8.460.099,37 (oito milhões, quatrocentos e
sessenta mil, noventa e nove reais e trinta e sete centavos) com data
base em 01.06.2007, processo n o- 50770.000419/2007-01;
II - INDUSTRIAL MADEREIRA CURUATINGA LTDA.,
construção de 1 (uma) balsa sem propulsão com valor total do projeto
de R$ 2.357.751,68 (dois milhões, trezentos e cinqüenta e sete mil,
setecentos e cinqüenta e um reais e sessenta e oito centavos) com
apoio financeiro do FMM de 90% que equivalem a R$ 2.121.976,51
(dois milhões, cento e vinte e um mil, novecentos e setenta e seis
reais, cinqüenta e um centavos) com data base em 29.01.2007, processo n o- 50770.000032/2007-47;
III - ARLINDO ISAAC DA COSTA JUNIOR, construção de
1 (uma) embarcação para pesca com a utilização do método de
vara/linha/isca viva com valor total do projeto de R$ 5.815.371,17
(cinco milhões, oitocentos e quinze mil, trezentos e setenta e um reais
e dezessete centavos) correspondentes a US$ 2.721.532,74 (dois milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e trinta e dois dólares
norte americanos e setenta e quatro centavos), com apoio financeiro
do FMM de 67% que equivalem a R$ 3.896.298,68 (três milhões,
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oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e
sessenta e oito centavos) que correspondem a US$ 1.823.426,94 (um
milhão, oitocentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e seis
dólares norte americanos e noventa e quatro centavos) com data base
em 23.01.2007, processo n o- 50771.000507/2007-03;
IV - ROBERTO NOBLIA ARPINO, construção de 1 (uma)
embarcação para pesca de Atuns e Afins com a utilização do método
de espinhel Pelágico de Superfície, com o valor total do projeto de R$
3.291.288,46 (três milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e
oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) que correspondem a
US$ 1.657.662,28 (um milhão, seiscentos e cinqüenta e sete mil,
seiscentos e sessenta e dois dólares norte americanos e vinte e oito
centavos) com apoio financeiro do FMM de 90% que equivalem a R$
2.962.159,61(dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, cento e
cinqüenta e nove reais e sessenta e um centavos) que correspondem a
US$ 1.491.896,05 (um milhão, quatrocentos e noventa e um mil,
oitocentos e noventa e seis dólares norte americanos e cinco centavos)
com
data
base
em
27.08.2007,
processo
n o50770.000839/2007-80;
V - TUGBRASIL APOIO PORTUÁRIO S/A, construção de
6 (seis) rebocadores azimutais portuário de 65 TTE, com valor total
do projeto de R$ 76.581.861,94 (setenta e seis milhões, quinhentos e
oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro
centavos) que correspondem a US$ 37.708.337,16 (trinta e sete milhões, setecentos e oito mil, trezentos e trinta e sete dólares norte
americanos e dezesseis centavos) com apoio financeiro do FMM de
90% que equivalem a R$ 68.923.675,74 (sessenta e oito milhões,
novecentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e
setenta e quatro centavos) que correspondem a US$ 33.937.503,44
(trinta e três milhões, novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e três
dólares norte americanos e quarenta e quatro centavos) com data base
em 07.05.2007, processo n o- 50770.000290/2007-23;
VI - CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., construção de 3 (três) rebocadores de 45 TTE, com valor total do projeto
de R$ 30.704.144,01 (trinta milhões, setecentos e quatro mil, cento e
quarenta e quatro reais e um centavo) que correspondem a US$
16.070.419,77 (dezesseis milhões, setenta mil, quatrocentos e dezenove dólares norte americanos e setenta e seis centavos) com apoio
financeiro do FMM de 90% que equivalem a R$ 27.633.729,60 (vinte
e sete milhões, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e nove
reais e sessenta centavos) que correspondem a US$ 14.463.377,79
(quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e
setenta e sete dólares norte americanos e setenta e nove centavos)
com data base em 07.08.2007, processo n o- 50770.000533/2007-23;
VII - CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., construção de 1 (um) rebocador de 65 TTE, com valor total do projeto de
R$ 12.367.443,51 (doze milhões, trezentos e sessenta e sete mil,
quatrocentos e quarenta e três reais e cinqüenta e um centavos) que
correspondem a US$ 6.473.067,89 (seis milhões, quatrocentos e setenta e três mil, sessenta e sete dólares norte americanos e oitenta e
nove centavos) com apoio financeiro do FMM de 90% que equivalem
a R$ 11.130.699,15 (onze milhões, cento e trinta mil, seiscentos e
noventa e nove reais e quinze centavos) que correspondem a US$
5.825.761,10 (cinco milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e um dólares norte americanos e dez centavos) com
data base em 07.08.2007, processo n o- 50770.000533/2007-23;
VIII - ESTALEIRO GBW LOGÍSTICA E MONTAGENS
LTDA., modernização do estaleiro para retomada de suas atividades,
com valor total do projeto de R$ 141.646.229,00 (cento e quarenta e
um milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e nove
reais) que correspondem a US$ 71.505.996,77 (setenta e um milhões,
quinhentos e cinco mil, novecentos e noventa e seis dólares norte
americanos e setenta e sete centavos) com apoio financeiro do FMM
de 90% que equivalem a R$ 127.481.606,10 (cento e vinte e sete
milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e seis reais e dez
centavos) que correspondem a US$ 64.355.397,09 (sessenta e quatro
milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete
dólares norte americanos e nove centavos) com data base em
15.08.2007, processo n o- 50771.000430/2007-63. A liberação de recursos fica condicionada a apresentação de todas as licenças junto aos
órgãos ambientais e outros que se fizerem necessários;
IX - BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARÍTIMOS
LTDA., construção de 2 (dois) supridores de plataforma - PSV NAS
- 2010 com valor total do projeto de R$ 168.647.966,06 (cento e
sessenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos
e sessenta e seis reais e seis centavos) que correspondem a US$
81.213.505,76 (oitenta e um milhões, duzentos e treze mil, quinhentos
e cinco dólares norte americanos e setenta e seis centavos) com apoio
financeiro do FMM de 90% que equivalem a R$ 151.783.169,46
(cento e cinqüenta e um milhões, setecentos e oitenta e três mil, cento
e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos) que correspondem
a US$ 73.092.155,18 (setenta e três milhões, noventa e dois mil,
cento e cinqüenta e cinco dólares norte americanos e dezoito centavos)
com
data
base
em
23.02.2007,
processo
n o50770.000073/2007-33;
X - BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARÍTIMOS
LTDA., construção de 11 (onze) PSV Platform Supply Vessel Tipo
NA 2280, com valor total de R$ 763.694.021,64 (setecentos e sessenta e três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, vinte e um
reais e sessenta e quatro centavos) que correspondem a US$
367.761.736,32 (trezentos e sessenta e sete milhões, setecentos e
sessenta e um mil, setecentos e trinta e seis dólares norte americanos
e trinta e dois centavos) com apoio financeiro do FMM de 90% que
equivalem a R$ 687.324.619,48 (seiscentos e oitenta e sete milhões,
trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta
e oito centavos) que correspondem a US$ 330.985.562,69 (trezentos e
trinta milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta
e dois dólares norte americanos e sessenta e nove centavos) com data
base em 23.02.2007, processo n o- 50771.000074/2007-88;
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XI - COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE, construção de 4 (quatro) MPSV - 3000 (Multi Platform Supply Vessel),
com valor total de R$ 274.493.782,01 (duzentos e setenta e quatro
milhões, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e dois
reais e um centavo) que correspondem a US$ 135.472.205,12 (cento
e trinta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e
cinco dólares norte americanos e doze centavos) com apoio financeiro
do FMM de 90% que equivalem a R$ 247.044.403,82 (duzentos e
quarenta e sete milhões, quarenta e quatro mil, quatrocentos e três
reais e oitenta e dois centavos) que correspondem a US$
121.924.984,61 (cento e vinte e um milhões, novecentos e vinte e
quatro mil, novecentos e oitenta e quatro dólares norte americanos e
sessenta e um centavos) com data base em 23.04.2007, processo n o50771.000175/2007-59;
XII - COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE, conversão da embarcação PSV CBO Vitória em uma OSRV (Oil Spill
Recovery Vessel), com valor total de R$ 10.623.627,00 (dez milhões,
seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e sete reais) que
correspondem a US$ 4.844.335,15 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco dólares norte americanos
e quinze centavos) com apoio financeiro do FMM de 90% que equivalem a R$ 9.561.264,30 (nove milhões, quinhentos e sessenta e um
mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) que correspondem a US$ 4.359.901,64 (quatro milhões, trezentos e cinqüenta
e nove mil, novecentos e um dólares norte americanos e sessenta e
quatro centavos) com data base em 22.05.2006, processo n o50770.000031/2007-01;
XIII - MAGALLANES NAVEGAÇÃO BRASILEIRA S.A.,
construção de (3) três supridores de plataforma - PSV 3000, com
valor total de R$ 146.420.583,30 (cento e quarenta e seis milhões,
quatrocentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta
centavos) que correspondem a US$ 69.850.483,38 (sessenta e nove
milhões, oitocentos e cinqüenta mil, quatrocentos e oitenta e três
dólares norte americanos e trinta e oito centavos) com apoio financeiro do FMM de 90% que equivalem a R$ 131.778.524,97 (cento
e trinta e um milhões, setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e
vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) que correspondem a
US$ 62.865.435,06 (sessenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e
cinco mil, quatrocentos e trinta e cinto dólares norte americanos e seis
centavos) com data base em 14.03.2007, processo n o50771.000130/2007-84;
XIV - MAGALLANES NAVEGAÇÃO BRASILEIRA S.A.,
construção de (1) um supridor de plataforma - PSV 4500, com valor
total de R$ 57.130.818,15 (cinqüenta e sete milhões, cento e trinta
mil, oitocentos e dezoito reais e quinze centavos) que correspondem
a US$ 27.254.469,11 (vinte e sete milhões, duzentos e cinqüenta e
quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove dólares norte americanos e
onze centavos) com apoio financeiro do FMM de 90% que equivalem
a R$ 51.417.736,34 (cinqüenta e um milhões, quatrocentos e de-
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zessete mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos)
que correspondem a US$ 24.529.022,20 (vinte e quatro milhões,
quinhentos e vinte e nove mil, vinte e dois dólares norte americanos
e vinte centavos) com data base em 14.03.2007, processo n o50770.000130/2007-84.
XV - BOS NAVEGAÇÃO S/A., construção de 2 (duas)
embarcações de suprimento e manuseio de âncoras AH 05 145 TTE,
com valor total do projeto de R$ 207.785.228,68 (duzentos e sete
milhões setecentos e oitenta e cinco mil duzentos e vinte oito reais
sessenta e oito centavos) que correspondem a US$ 108.805.167,66
(cento e oito milhões oitocentos e cinco mil cento e sessenta e sete
dólares americanos sessenta e seis centavos) com apoio financeiro do
FMM de 90% que equivalem a R$ 187.006.705,81 (cento e oitenta e
sete milhões, seis mil, setecentos e cinco reais e oitenta e um centavos) que correspondem a US$ 97.924.650,89 (noventa e sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinqüenta reais e
oitenta e nove centavos) com data base em 18.06.2007, processo n o50770.000293/2007-67;
XVI - DELBA MARÍTIMA NAVEGAÇÃO S/A., construção de 4 (quatro) embarcações em alumínio tipo Crew Boat, Class
Surfer 1810, com valor total do projeto de R$ 12.798.932,72 (doze
milhões, setecentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e dois
reais e setenta e dois centavos) que correspondem a US$
5.977.457,83 (cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e sete dólares norte americanos e oitenta e três
centavos) com apoio financeiro do FMM de 90% que equivalem a R$
11.519.039,44 (onze milhões, quinhentos e dezenove mil, trinta e
nove reais e quarenta e quatro centavos) que correspondem a US$
5.379.712,04 (cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, setecentos e doze dólares norte americanos e quatro centavos) com data
base em 10.11.2006, processo n o- 50771.000428/2007-94;
XVII - ESTALEIRO AKER PROMAR SA., produção de 1 (uma)
embarcação de suprimento e manuseio de âncoras AH 05 145 TTE, com
valor total do projeto de R$ 107.101.325,62 (cento e sete milhões, cento e um
mil trezentos e vinte cinco reais sessenta e dois centavos) que correspondem
a US$ 61.818.946,97 (sessenta e um milhões, oitocentos e dezoito mil novecentos e quarenta e seis dólares norte americanos e noventa e sete centavos) com apoio financeiro do FMM de 80% que equivalem a R$
85.681.060,47 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e um mil sessenta
reais e quarenta e sete centavos) que correspondem a US$ 49.455.157,57
(quarenta e nove milhões quatrocentos e cinqüenta e cinco mil cento e cinqüenta e sete dólares norte americanos e cinqüenta e sete centavos) com data
base em 07.11.2007, processo n o- 50770.000939/2007-14.
Art. 2 o- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS
Presidente do Conselho
<!ID804121-0>

Nº 246, segunda-feira, 24 de dezembro de 2007
RESOLUÇÃO N o- 44, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTE - CDFMM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2 o- , inciso IX e art. 7 o- do Decreto n o- 5.269, de 10 de
novembro de 2004, e tendo em vista a deliberação adotada na reunião
ordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2007, resolve:
Art. 1 o- CANCELAR as prioridades de apoio financeiro do
Fundo da Marinha Mercante - FMM, concedidas as seguintes empresas brasileiras e projetos, abaixo relacionados:
I - ESTALEIRO MAUÁ JURONG S A, produção de 4
(quatro) porta contêineres de 2.600 TEUS concedida na 5ª Reunião
Ordinária do CDFMM, Resolução CDFMM n0 016, de 16 de setembro de 2005. Processo n o- 50771.001197/2005-64;
II - NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL, construção de 4 (quatro)
rebocadores portuários de 1.200 BHP concedidos na 8ª Reunião Ordinária do CDFMM, Resolução CDFMM n0 32, de 12 de maio de
2006. Processo n o- 50771.000160/2006-07;
III - NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL, construção de 4 (quatro) balsas tanque de 2.200 TPB, concedidos na 8ª Reunião Ordinária
do CDFMM, Resolução CDFMM n0 32, de 12 de maio de 2006.
Processo n o- 50771.000160/2006-07;
IV - SUPERPESA TRANSPORTES INDUSTRIAIS, construção de 1(um) PSV - 2.000 concedida na 12ª Resolução Ordinária
do CDFMM, Resoluções CDFMM n0 37, de 21 de dezembro de
2006. Processo n o- 50771.000235/2006-42;
V - ESTALEIRO WILSON SONS, ampliação e modernização da planta Guarujá concedida na 6ª Reunião Ordinária do
CDFMM, Resolução CDFMM n0 023, de 18 de novembro de 2005.
Processo n o- 50771.001795/02-91.
Art. 2 o- . Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS
Presidente do Conselho

Ministério Público da União
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL
<!ID803605-0>

PORTARIA Nº 606, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007
O PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO, em conformidade com as disposições do Art. 91, inciso XXI, da Lei Complementar n° 75/93, e com a competência delegada pela Portaria PGR n° 308, de
28.5.1996, publicada na Seção 2 do DOU de 30.5.1996, resolve:
Alterar a Portaria nº 526, de 14.11.2007, publicada no DOU nº 220, de 16.11.2007, Seção 1, páginas 51, que trata da área de abrangência da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, que passará
a ter a seguinte redação
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP
Sede
Campinas

Ofícios

Área de Abrangência
Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Americana, Amparo, Analândia, Araras, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Cabreúva, Caconde, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Casa Branca,
Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis, Divinolândia, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Ipeúna, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, Itirapina, Itobi, Itu, Itupeva,
Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Leme, Limeira, Lindóia, Louveira, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Mombuca, Monte Alegre do Sul, Monte-Mór, Morungaba, Nazaré Paulista,
Nova Odessa, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Piracicaba, Pirassununga, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Salto, Santa Bárbara D'Oeste, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Gertrudes, Santa Maria
da Serra, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Pedro, São Sebastião da Grama, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Tapiratiba, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Vargem Grande do Sul, Várzea
Paulista, Vinhedo.
Araçatuba
Alto Alegre, Andradina, Araçatuba, Avanhandava, Barbosa, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Castilho, Clementina, Coroados, Gabriel Monteiro, Glicério, Guaraçaí, Guararapes, Ilha Solteira, Itapura, Lavínia, Lourdes,
Luiziânia, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Independência, Penápolis, Pereira Barreto, Piacatu, Rubiácea, Santo Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, Sud Menucci, Turiuba, Valparaíso
Araraquara
Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Borborema, Cândido Rodrigues, Descalvado, Dobrada, Dourado, Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Ibaté, Ibitinga, Itaju, Itápolis, Matão, Motuca, Nova Europa, Novo Horizonte, Porto Ferreira,
Ribeirão Bonito, Rincão, Santa Ernestina, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos, Tabatinga, Tambaú, Taquaritinga, Trabiju
Bauru
Aguas Santa Bárbara, Agudos, Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Anhembi, Arandu, Arco-Iris, Arealva, Areiópolis, Assis, Avaí, Avaré, Balbinos, Bariri, Barra Bonita, Bastos, Bauru, Bernardino de Campos, Bocaína, Bofete, Boracéia, Borebi, Botucatu,
Brotas, Cabrália Paulista, Cafelândia, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Canitar, Cerqueira César, Chavantes, Cruzália, Dois Córregos, Duartina, Echaporã, Espirito Santo do Turvo, Fartura, Fernão, Florínea, Gália, Garça, Getulina, Guaiçara,
Guaimbé, Guarantã, Herculândia, Iacanga, Iacri, Iaras, Ibirarema, Igaraçu do Tietê, Ipauçu, Itaí, Itapuí, Itatinga, Jaú, Júlio Mesquita, Lençóis Paulista, Lins, Lucianópolis, Lupércio, Lutécia, Macatuba, Manduri, Maracaí, Marília, Mineiros do Tietê,
Ocauçu, Óleo, Oriente, Oscar Bressane, Ourinhos, Palmital, Paraguaçu Paulista, Paranapanema, Parapuã, Pardinho,
Paulistânia, Pederneiras, Pedrinhas Paulista, Piraju, Pirajuí, Piratininga, Platina, Pompéia, Pongaí, Pratânia, Presidente Alves, Promissão, Queirós, Quintana, Reginópolis, Ribeirão do Sul, Rinópolis, Sabino, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São
Manuel, São Pedro do Turvo, Sarutaiá, Tarumã, Tejupá, Timburi, Torrinha, Tupã, Ubirajara, Uru, Vera Cruz
Presidente Prudente
Adamantina, Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Borá, Caiabu, Caiuá, Dracena, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Flora Rica, Flórida Paulista, Iepê, Indiana, Inúbia Paulista, Irapuru, João Ramalho,
Junqueirópolis, Lucélia, Marabá Paulista, Mariápolis, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Monte Castelo, Nantes, Narandiba, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Paulicéia, Piquerobi, Pirapozinho, Pracinha,
Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Quatá, Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sagres, Salmourão, Sandovalina, Santa Mercedes, Santo Anastácio, Santo Expedito, São João do Pau
D´Alho, Taciba, Tarabai, Teodoro Sampaio, Tupi Paulista
Ribeirão Preto
Altinópolis, Aramina, Barretos, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Brodowski, Buritizal, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colina, Colômbia, Cravinhos, Cristais Paulista, Dumont, Franca, Guairá, Guará, Guariba, Guatapará, Ibitiúva, Igarapava, Ipuã, Itirapuã,
Ituverava, Jaborandi, Jaboticabal, Jardinópolis, Jeriquara, Luís Antônio, Miguelópolis, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Pirangi, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Restinga, Ribeirão
Corrente, Ribeirão Preto, Rifaina, Sales Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio de Alegria, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Taiaçu, Taiuva, Taquaral, Terra
Roxa, Viradouro, Vista Alegre do Alto
São José dos Campos Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra,
Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté,
Tremembé, Ubatuba
São José do Rio Preto Adolfo, Altair, Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida D´Oeste, Ariranha, Aspásia, Auriflama, Bady Bassit, Bálsamo, Cajobi, Cardoso, Catanduva, Catiguá, Cedral, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Elisiário, Embauba, Estrela D´Oeste,
Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Guapiaçu, Guaraci, Guarani D´Oeste, Guzolândia, Ibirá, Icem, Indiaporã, Ipiguá, Irapuã, Itajobi, Jaci, Jales, José Bonifácio, Macaubal, Macedônia, Magda, Marapoama, Marinópolis, Mendonça,
Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Mirassol, Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova Aliança, Nova Canaã Paulista, Nova
Castilho, Nova Granada, Nova Luzitânia, Novais, Olímpia, Onda Verde, Orindiúva, Ouroeste, Palestina, Palmares Paulista, Palmeira D´Oeste, Paraíso, Paranapuã, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pindorama, Planalto, Poloni, Pontalinda, Pontes
Gestal, Populina, Potirendaba, Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa Adélia, Santa Albertina, Santa Clara D´Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D´Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema,
São José do Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, Severínia, Suzanópolis, Tabapuã, Tanabi, Três Fronteiras, Turmalina, Ubarana, Uchoa, União Paulista, Urânia, Urupês, Valentin Gentil, Vitória Brasil, Votuporanga, Zacarias
Sorocaba
Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Boituva, Bom Sucesso do Itararé, Buri, Cajati, Campina do Monte Alegre, Cananéia, Capão Bonito, Capela do Alto,
Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, Coronel Macedo, Eldorado, Guapiara, Guareí, Iguape, Ilha Comprida, Iperó, Iporanga, Itaberá, Itanhaém, Itaóca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Jacupiranga, Jumirim, Juquiá, Laranjal
Paulista, Mairinque,
Miracatu, Mongaguá, Nova Campina, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Pereiras, Peruíbe, Piedade, Pilar do Sul, Porangaba, Porto Feliz, Quadra, Registro, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo,
São Roque, Sarapuí, Sete Barras, Sorocaba, Taguaí, Tapiraí, Taquarituba, Taquarivaí, Itariri, Tatuí, Tietê, Torre de Pedra, Votorantim
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