
 
 

Art. 2º A cessão a que se refere o art. 1º destina-se à re- 
gularização fundiária, com a finalidade específica de reconhecimento 
do direito à moradia em benefício de família de baixa renda ocupante 
do imóvel que deve comprovar renda familiar não superior a  cinco 
salários mínimos. 

Art. 3º O prazo da concessão é    indeterminado. 

 
 

CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 

Art. 1º. Poderá ser concedida residência temporária, pelo  
prazo de até 2 anos, ao estrangeiro que tenha ingressado no território  
brasileiro por via terrestre e seja nacional de país fronteiriço, para o  
qual ainda não esteja em v igor o Acordo de Residência para Na- 
cionais dos Estados Partes do MERCOSUL e países    associados. Parágrafo único. A solicitação de residência temporária    de- 

sem a 

ou em desta 

Art. 4º Fica o beneficiário impedido de transferir o imóvel 
autorização prévia da  SPU. 

Art. 5º A concessão tornar-se-á nula, se ao imóvel, no todo 
parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista no art. 2º 

RESOLUÇÃO NORMATIVA No-  125, 14 DE FEVEREIRO DE 2017 

Dispõe sobre a concessão de residência 
temporária a nacional de país   fronteiriço. 

verá ser feita junto às unidades da Polícia Federal, para registro, 
mediante a apresentação da seguinte   documentação: 

I - requerimento preenchido; 
II - duas fotos   3x4; Portaria ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula    con- 

tratual. 
Art. 6º Os direitos e obrigações mencionadas nesta portaria 

não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do con- 
trato de concessão e da legislação   pertinente. 

O  CONSELHO  NACIONAL  DE  IMIGRAÇÃO, instituído 
pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e organizado pela Lei nº 
10.683,  de  28  de  maio  de  2003,  no  uso  das  atribuições  que   lhe 

 
sular; 

III- cédula de identidade ou passaporte   válido; 
I V  - certidão de nascimento ou casamento ou certidão con- 

V  - certidão negativa de antecedentes criminais emitida no 
Art.  7º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua   pu- 

blicação. 

ALINNE CASTELO BRANCO  GIBSON 

PORTARIA  No-  12,  DE  14  DE  FEVEREIRO  DE  2017 

A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO 
PIAUÍ, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,   DESENVOLVI- 
MENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria 
MP nº 200, de 29 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União de 30 de junho de 2010, e tendo em vista o disposto nos art.   
18, inciso II, e art. 40 da lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 c/c art.  
7º do Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967 e no art. 17, inciso  
I, alínea f, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim como os 
elementos que integram o processo nº 04911.000522/2011-51, re- 
solve: 

Art. 1º Autorizar a Concessão de Direito Real de Uso, ao 
senhor(a)Francisca dos Santos Ferreira, CPF º 837.702.243-53 do 
imóvel de propriedade da União, classificado como Nacional  Interior, 

confere o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, 
Tendo em vista o disposto na Resolução Normativa nº 27, de 

25 de novembro de 1998, combinada com a Resolução Recomendada 
nº 8, de 19 de dezembro de    2006, 

Considerando os objetivos que inspiraram o Acordo sobre 
Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL e 
Países Associados, no sentido de aprofundar o processo de integração, 
visando implementar polít ica de livre circulação, com vistas a pro- 
mover a regularização migratória dos nacionais da    região, 

Considerando os compromissos assumidos pelo Brasil no 
âmbito internacional, no sentido de estabelecer polít icas migratórias 
que garantam o  respeito integral aos direitos humanos dos migrantes   
e seu pleno acesso à justiça, à educação e à saúde, 

Considerando o fluxo migratório a unidades da Federação, 
sobretudo na região Norte, de estrangeiros nacionais de países fron- 
teiriços que ainda não são parte do referido Acordo de Residência, que 
se encontram em situação migratória irregular no Brasil e aos quais 
não se aplica o instituto do refúgio para permanecer no país,   resolve: 

Brasil; 
V  - declaração de que não foi processado criminalmente no 

país de origem;  e 
V I  - comprovante de pagamento de   taxas. 
Art. 2º. O estrangeiro que pretenda se beneficiar da p resente 

Resolução Normativa e tenha solicitado refúgio no Brasil deverá 
apresentar às unidades da Polícia Federal declaração  de preferência de 
regularização de estada, indicando como fundamento de seu pedido 
esta Resolução Normativa. 

Parágrafo único. A declaração de preferência será encami- 
nhada ao Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) para as pro- 
vidências administrativas a seu  encargo. 

Art. 3º. Esta Resolução Normativa v igorará pelo prazo  de um 
ano, podendo ser  prorrogada. 

Art. 4º. Esta Resolução Normat iva entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PAULO  SÉRGIO DE ALMEIDA 
Presidente do Conselho 

localizados na Estrada da Barrinha, nº 105, município de Cajueiro da    
Praia, Estado de Piauí, com área de 1.529,55m², inscrito sob o RIP   nº 
0288 0100317-20. SECRETARIA  DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 
guinte s 

Parágrafo único. A área acima mencionada apresenta as se- 
características e confrontações: COORDENADAS UTM  DA- COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS 

TUM     SAD     69     239259.97,9675727,07   239251.18,9675749.73 
239294.99,9675775.17 239304.15,9675769.15 239305.48,9675770.97 
239308.71,9675768.62 239307.62,9675767.11 
239319.34,9675757.25. 

Art. 2º A cessão a que se refere o art. 1º destina-se à re- 
gularização fundiária, com a finalidade específica de reconhecimento 
do direito à moradia em benefício de família de baixa renda ocupante 
do imóvel que deve comprovar renda familiar não superior a  cinco 
salários mínimos. 

Art. 3º O prazo da concessão é    indeterminado. 
Art. 4º Fica o beneficiário impedido de transferir o  imóvel 

sem a autorização prévia da   SPU. 
Art. 5º A concessão tornar-se-á nula, se ao imóvel, no todo  

ou em parte, v ier a ser dada destinação diversa da prevista no art. 2º 
desta Portaria ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula con- 
tratual. 

DESPACHO DO COORDENADOR-GERAL 
Em 21 de fevereiro de   2017 

 
O Coordenador-Geral de Recursos - Substituto da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, no uso de sua competência, prevista no    

art. 9º, inciso I, alínea "c", anexo VI, da Portaria/GM nº 483, de 15 de setembro de 2004, Portaria MTE nº 1719/2014 decid iu o p rocesso de 
interdição nos seguintes  termos: 

Negando provimento e efeito suspensivo, mantendo a decisão regional que decretou a interdição. 
 

Nº PROCESSO Termo de Interdição EMPRESA UF 
1 46275.002069/2016-14 356689/1222016 Ipiranga Produtos de Petróleo  S.A. RS 

Art. 6º Os direitos e obrigações mencionadas    nesta portaria CLAUDIO SECCHIN 
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do con-    
trato de concessão e da legislação   pertinente. 

Art. 7º Esta Portaria entra em v igor na data de sua pu- 
blicação. 

ALINNE CASTELO BRANCO  GIBSON 

PORTARIA  No-  13,  DE  14  DE  FEVEREIRO  DE  2017 

A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO 
PIAUÍ, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,   DESENVOLVI- 
MENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria 
MP nº 200, de 29 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União de 30 de junho de 2010, e tendo em vista o disposto nos art.   
18, inciso II, e art. 40 da lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 c/c art.  
7º do Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967 e no art. 17, inciso  
I, alínea f, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim como os 
elementos que integram o processo nº 04911.000599/2011-21, re- 
solve: 

Art. 1º Autorizar a Concessão de Direito Real de Uso, ao 
senhor(a)Maria das Mercês de Souza Santos, CPF º 718.739.453-53  
do imóvel de propriedade da União, classificado como Nacional In- 
terior, localizados na Rua Domingos Constantino, nº 17, municíp io de 
Cajueiro  da Praia, Estado de Piauí, com área de 343,87m², inscrito  
sob o RIP nº 0288   0100318-00. 

Parágrafo único. A área acima mencionada apresenta as se- 
guintes características e confrontações: COORDENADAS UTM DA- 
TUM     SAD     69     240378.98,9675968.73   240373.04,9675967.93 
240378.29,9675925.67  240388.75,9675927.61.  MEMORIAL   DES- 
CRITIVO: Frente ou Norte: Confrontando com a Rua Domingos 
Constantino; Lado Direito ou Leste: Adelaide Rique de Sousa; Lado 
Esquerdo ou Oeste: Confrontando com Benedito Veras de  Sousa,  
Casa 25. 

Art. 2º A cessão a que se refere o art. 1º destina-se à re- 
gularização fundiária, com a finalidade específica de reconhecimento 
do direito à moradia em benefício de família de baixa renda ocupante 
do imóvel que deve comprovar renda familiar não superior a  cinco 
salários mínimos. 

Art. 3º O prazo da concessão é    indeterminado. 
Art. 4º Fica o beneficiário impedido de transferir o  imóvel 

sem a autorização prévia da   SPU. 
Art. 5º A concessão tornar-se-á nula, se ao imóvel, no todo  

ou em parte, v ier a ser dada destinação diversa da prevista no art. 2º 
desta Portaria ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula con- 
tratual. 

Art. 6º Os direitos e obrigações mencionadas nesta portaria 
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do con- 
trato de concessão e da legislação   pertinente. 

Art. 7º Esta Portaria entra em v igor na data de sua pu- 
blicação. 

ALINNE CASTELO BRANCO  GIBSON 

SECRETARIA  DE RELAÇÕES DO TRABALHO 
DESPACHOS DO SECRETÁRIO 

Em 16 de fevereiro de   2017 

O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atri- 
buições legais e com fundamento na Portaria 326, publicada em 11 de 
março de 2013 e na Nota Técnica 47/2017/CGRS/SRT/MTb, resolve 
ARQUIVAR o Processo de Pedido de Registro Sindical 
46312.000406/2011-31 do SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUS- 
TRIAL  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO  DO  SUL  - SINTRA- 
MONTI/MS, CNPJ 13.007.100/0001-91, com respaldo no artigo 27, 
inciso III, da Portaria  326/2013. 

O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atri- 
buições legais, com fundamento na Portaria 326/2013 e na Nota 
Técnica 48/2017/CGRS/SRT/MTb, resolve ARQUIVAR o   Processo 
de Pedido de Registro Sindical 46205.006502/2015-33 do SINDI- 
CATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE RE- 
CUPERAÇÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA DO ESTADO NO 
CEARÁ - SINDCOB/CE, CNPJ 21.782.988/0001-68, nos termos    do 
art. 27, inciso I, da Portaria   326/2013. 

O Secretário  de Relações do Trabalho do Ministério do Tra- 
balho, no uso de suas atribuições legais, considerando o preenchi- 
mento dos requisitos para a publicação do pedido de alteração es- 
tatutária, dá ciência do requerido pela entidade abaixo mencionada, 
ficando aberto o prazo de 30 (trinta) dias para que os interessados 
possam se manifestar, nos termos da Portaria 188/2007 e da Portaria 
326/2013. 

 
Processo 46207.011139/2013-96 
Entidade Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeiro de Ita- 

pemirim - SINDIMUNICIPAL 
CNPJ 31.724.024/0001-17 
Abrangência Municipal 
Base Territorial Espírito Santo: Cachoeiro de  Itapemirim 
Categoria Servidores públicos municipais ativos e inativos, com vínculo efetivo, 

celetista, contratado e comissionado na Prefeitura Municipal de Ca- 
choeiro de Itapemirim, na Câmara Municipal de Cachoeiro de Ita- 
pemirim, no Instituto de Previdência e Assistência, nas Autarquias  
Municipais, nas Fundações Públicas Municipais, nas Agências Mu- 
nicipais, nas Empresas Públicas e de Economia Mista    Municipal 

O Secretário  de Relações do Trabalho do Ministério do Tra- 
balho, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo  
26, § 4º, da Lei 9.784/1999, faz saber aos que a presente notificação 

virem ou dela tiverem conhecimento que, notifica o representante do 
SINDEMERIC - Sindicato dos Trabalhadores e Empregados na Mo- 
vimentação de Mercadorias em Geral e Logistica de Americana, Pro- 
cesso de Pedido de Reg istro Sindical 47998.007354/2012-13, CNPJ 
09.251.367/0001-52, para que no prazo de 30 (trinta) dias se ma- 
nifeste acerca do inteiro teor do Ofício 1344/2016/CGRS/SRT/MTb, 
encaminhado à entidade em 10/10/2016 e devolvido em 27/10/2016, 
conforme Aviso de Recebimento - AR518274803JS, referentes à cer- 
tidão do Oficial de Reg istro de Imóveis, títu los e documentos e 
Pessoas Jurídicas de  Americana/SP. 

O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atri- 
buições legais e com fundamento no artigo 26, § 4º, da Le i  
9.784/1999, resolve NOTIFICAR o representante do SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONTRUÇÃO 
CIVIL   DE   CRUZ   ALTA,    CNPJ   13.016.835/0001-81,   Processo 
46218.003791/2013-16, do inteiro teor do Ofício  
1343/2016/CGRS/SRT/MTb, encaminhado à entidade em 10/10/2016, 
conforme Aviso de Recebimento - JH445601482BR. Dessa forma, a  
entidade terá o prazo improrrogável de 20 (v inte) dias para atender ao 
disposto no Ofício supracitado, sob pena de ARQUIVAMENTO de  
seu pedido de Registro Sindical, nos termos do art. 27, I, da Portaria 
326/2013. 

O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atri- 
buições legais e com fundamento no artigo 26, § 4º, da Le i  
9.784/1999, resolve NOTIFICAR o representante do  SINDIMOVEIS 
- Sindicato dos Corretores de Imóveis de Belém, CNPJ 
05.199.906/0001-09, Processo 46222.001850/2013-44, do inteiro teor 
do Ofício 1271/2016/CGRS/SRT/MTb (fl. 53), encaminhado à en- 
tidade em 26/09/2016, o qual restou devolvido em 14/10/2016, con- 
forme Aviso de Recebimento - AR499015517JS (fl. 52), solicitando  
que fosse encaminhada documentação complementar para o pros- 
seguimento da análise do Pedido de Alteração Estatutária. Dessa 
forma, concedemos à entidade o  prazo improrrogável de 20 (vinte) 
dias para atender ao disposto no Ofício supracitado, sob pena de 
Arquivamento do Processo 46222.001850/2013-44, nos termos do 
artigo 27, inciso I, da Portaria   326/2013. 

O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atri- 
buições legais e com fundamento no artigo 26, § 4º, da Le i  
9.784/1999, NOTIFICA o representante do SINDBELEZA - SIN- 
DICATO DOS INSTITUTOS DE BELEZA E CABELEIREIROS DE 
SENHORAS     DE     RIBEIRAO     PRETO     E     REGIAO,  CNPJ 
15.539.321/0001-36, do inteiro teor do Ofício  
1432/2016/CGRS/SRT/MTb, encaminhado à entidade em 01/11/2016, 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, 
pelo código 00012017022200081 

Docum e nto  assina d o  digi talm e nte  conf or m e  MP  no-  2.200 -2  de  24/08/20 0 1,  que  institui  a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -   ICP-Brasil. 
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Ministério  do Trabalho 
. 
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