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Art. 5º A assinatura do contrato fica condicionada à ob-
tenção, pela cessionária, de todos os licenciamentos, autorizações e
alvarás ao funcionamento do cais e píer de que trata o art. 2º desta
Portaria, bem como à rigorosa observância da legislação e regu-
lamentos aplicáveis.

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

PATRYCK ARAÚJO CARVALHO

SUPERINTENDÊNCIA EM MATO GROSSO

PORTARIA No- 9, DE 20 DE ABRIL DE 2015

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso da competência que lhe
foi delegada pelo inciso III, do art. 2º, da Portaria SPU nº 200, de 29
de junho de 2010, e tendo em vista o disposto no artigo 18, da Lei nº
9.636, de 15 de maio de 1998, e os elementos que integram o
Processo nº 04997.000028/2016-06.

Art. 1º - Autorizar a Cessão de uso gratuito ao Município de
Cuiabá, Mato Grosso, de imóvel de propriedade da União, oriundo do
Extinto INAMPS, com terreno de 969,20 m² e Benfeitoria com
3.172,89 m², situado na Av. Presidente Getúlio Vargas nº 269, Centro
Norte, Município de Cuiabá/MT, avaliado em R$ 2.626.398,04 (dois
milhões e seiscentos e vinte e seis mil e trezentos e noventa e oito
reais e quatro centavos), registrado na Matricula nº 3.397, fls. 268,
Livro nº 3-D no Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuia-
b á / M T.

Art. 2º - O imóvel a que se refere o art. 1º destina-se à
regularização da ocupação do Centro de Especialidades Médicas no
Município de Cuiabá/MT.

Art. 3º - A cessão terá vigência pelo prazo de 20 (vinte)
anos, a contar da data da assinatura do correspondente contrato,
prorrogável por iguais e sucessivos períodos.

Art. 4º - Os direitos e obrigações mencionados nesta Portaria
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do con-
trato de cessão e da legislação pertinente.

Art. 5º - A cessão torna -se a nula, independentemente de ato
especial, sem direito a concessionária a qualquer indenização, in-
clusive por benfeitorias realizadas, se ao imóvel, no todo ou em parte,
vier a ser dada destinação diversa da prevista n art. 2º desta Portaria,
ou ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.

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

WILMAR SCHRADER

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
E RELAÇÕES DO TRABALHO

NO SERVIÇO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL CIVIL
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE ROTINAS

DA FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS INDENIZATÓRIOS

PORTARIA No- 47, DE 29 DE ABRIL DE 2016

O Coordenador de Produção da Folha de Pagamento de
Benefícios Indenizatórios da Coordenação-Geral de Gestão de Ro-
tinas da Folha de Pagamento do Departamento de Gestão de Pessoal
Civil da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho No
Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
nos termos do inciso II do art. 38 do Decreto nº 8.578, de 26 de
novembro de 2015, e tendo em vista o que consta no Processo no

03000.203687/2015-16, resolve:
Transferir a reparação econômica de caráter indenizatório,

em prestação mensal, permanente e continuada em favor de JAN-
DYRA DA CONCEIÇÃO CÉSAR, CPF nº 109.607.148-71, viúva do
anistiado político JAIR MOREIRA CÉSAR, CPF nº 313.503.998-68,
Matrícula SIAPE 2273687, com fundamento no artigo 13 da Lei no

10.559, de 13 de novembro de 2002, c/c art. 215 e ss da Lei nº
8.112/90, alterados pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, com
efeito financeiro a contar de 28 de março de 2016, data de fa-
lecimento do anistiado.

WILLIAM CLARET TORRES

PORTARIA No- 48, DE 29 DE ABRIL DE 2016

O Coordenador de Produção da Folha de Pagamento de
Benefícios Indenizatórios da Coordenação-Geral de Gestão de Ro-
tinas da Folha de Pagamento do Departamento de Gestão de Pessoal
Civil da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho No
Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
nos termos do inciso II do art. 38 do Decreto nº 8.578, de 26 de
novembro de 2015, e tendo em vista o que consta no Processo no

05210.001482/2016-39, resolve:
Transferir a reparação econômica de caráter indenizatório, em

prestação mensal, permanente e continuada em favor de CECI PAS-
SOS DUARTE, CPF nº 547.886.097-20, viúva do anistiado político
RODOLPHO DUARTE NETTO, CPF nº 034.798.037-68, Matrícula
SIAPE 1511784, com fundamento no artigo 13 da Lei no 10.559, de
13 de novembro de 2002, c/c art. 215 e ss da Lei nº 8.112/90, alterados
pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, com efeito financeiro a
contar de 17 de fevereiro de 2016, data de falecimento do anistiado.

WILLIAM CLARET TORRES

PORTARIA No- 49, DE 29 DE ABRIL DE 2016

O Coordenador de Produção da Folha de Pagamento de
Benefícios Indenizatórios da Coordenação-Geral de Gestão de Ro-
tinas da Folha de Pagamento do Departamento de Gestão de Pessoal
Civil da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho No
Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
nos termos do inciso II do art. 38 do Decreto nº 8.578, de 26 de
novembro de 2015, e tendo em vista o que consta no Processo no

05210.000851/2016-76, resolve:
Transferir a reparação econômica de caráter indenizatório,

em prestação mensal, permanente e continuada em favor de MARIA
APARECIDA FELIPE MOREIRA, CPF nº 311.365.858-69, viúva do
anistiado político CARLOS MOREIRA FILHO, CPF nº 221.773.708-
25, Matrícula SIAPE 2187862, com fundamento no artigo 13 da Lei
no 10.559, de 13 de novembro de 2002, c/c art. 215 e ss da Lei nº
8.112/90, alterados pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, com
efeito financeiro a contar de 25 de janeiro de 2016, data de fa-
lecimento do anistiado.

WILLIAM CLARET TORRES

PORTARIA No- 50, DE 29 DE ABRIL DE 2016

O Coordenador de Produção da Folha de Pagamento de
Benefícios Indenizatórios da Coordenação-Geral de Gestão de Ro-
tinas da Folha de Pagamento do Departamento de Gestão de Pessoal
Civil da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho No
Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
nos termos do inciso II do art. 38 do Decreto nº 8.578, de 26 de
novembro de 2015, e tendo em vista o que consta no Processo no

05100.206106/2015-03, resolve:
Transferir a reparação econômica de caráter indenizatório,

em prestação mensal, permanente e continuada em favor de MARIA
TERESA VENDRAMINI LIMA, CPF nº o 677.214.788-04, viúva do
anistiado político PAULO JOSÉ DE LIMA, CPF nº 282.270.858-49,
Matrícula SIAPE 1845061, com fundamento no artigo 13 da Lei no

10.559, de 13 de novembro de 2002, c/c art. 215 e ss da Lei nº
8.112/90, alterados pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, com
efeito financeiro a contar de 15 de novembro de 2015, data de
falecimento do anistiado.

WILLIAM CLARET TORRES

PORTARIA No- 51, DE 29 DE ABRIL DE 2016

O Coordenador de Produção da Folha de Pagamento de
Benefícios Indenizatórios da Coordenação-Geral de Gestão de Ro-
tinas da Folha de Pagamento do Departamento de Gestão de Pessoal
Civil da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho No
Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
nos termos do inciso II do art. 38 do Decreto nº 8.578, de 26 de
novembro de 2015, e tendo em vista o que consta no Processo no

05210.200004/2015-29, resolve:
Transferir a reparação econômica de caráter indenizatório,

em prestação mensal, permanente e continuada em favor de RO-
SANA CIBELE DE CAMARGO PARRAS, CPF nº 017.420.888-05,
companheira do anistiado político JOÃO BATISTA GROSS DE AL-
MEIDA, CPF nº 013.541.400-87, Matrícula SIAPE 1531803, com
fundamento no artigo 13 da Lei no 10.559, de 13 de novembro de
2002, c/c art. 215 e ss da Lei nº 8.112/90, alterados pela Lei nº
13.135, de 17 de junho de 2015, com efeito financeiro a contar de 17
de novembro de 2015, data de falecimento do anistiado.

WILLIAM CLARET TORRES

PORTARIA No- 52, DE 29 DE ABRIL DE 2016

O Coordenador de Produção da Folha de Pagamento de
Benefícios Indenizatórios da Coordenação-Geral de Gestão de Ro-
tinas da Folha de Pagamento do Departamento de Gestão de Pessoal
Civil da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho No
Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
nos termos do inciso II do art. 38 do Decreto nº 8.578, de 26 de
novembro de 2015, e tendo em vista o que consta no Processo no

05210.200004/2015-29, resolve:
Transferir a reparação econômica de caráter indenizatório,

em prestação mensal, permanente e continuada em favor de MARISA
GROSS DE ALMEIDA, CPF nº 079.786.368-01, ex-cônjuge, com
percepção de pensão alimentícia, do anistiado político JOÃO BA-
TISTA GROSS DE ALMEIDA, CPF nº 013.541.400-87, Matrícula
SIAPE 1531803, com fundamento no artigo 13 da Lei no 10.559, de
13 de novembro de 2002, c/c art. 215 e ss da Lei nº 8.112/90,
alterados pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, com efeito
financeiro a contar de 17 de novembro de 2015, data de falecimento
do anistiado.

WILLIAM CLARET TORRES

PORTARIA No- 53, DE 29 DE ABRIL DE 2016

O Coordenador de Produção da Folha de Pagamento de
Benefícios Indenizatórios da Coordenação-Geral de Gestão de Ro-
tinas da Folha de Pagamento do Departamento de Gestão de Pessoal
Civil da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho No
Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
nos termos do inciso II do art. 38 do Decreto nº 8.578, de 26 de
novembro de 2015, e tendo em vista o que consta no Processo no

05100.204018/2015-69, resolve:

Transferir a reparação econômica de caráter indenizatório,
em prestação mensal, permanente e continuada em favor de MAR-
THA BASAGLIA FREY, CPF nº 121.597.308-07, viúva do anistiado
político EDIE JOSE FREY, CPF nº 032.264.258-20, Matrícula SIAPE
1553944, com fundamento no artigo 13 da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002, c/c art. 215 e ss da Lei nº 8.112/90, alterados pela
Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, com efeito financeiro a contar
de 05 de fevereiro de 2011, data de falecimento do anistiado.

WILLIAM CLARET TORRES

PORTARIA No- 54, DE 29 DE ABRIL DE 2016

O Coordenador de Produção da Folha de Pagamento de
Benefícios Indenizatórios da Coordenação-Geral de Gestão de Ro-
tinas da Folha de Pagamento do Departamento de Gestão de Pessoal
Civil da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho No
Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
nos termos do inciso II do art. 38 do Decreto nº 8.578, de 26 de
novembro de 2015, e tendo em vista o que consta no Processo no

04569.001398/2016-01, resolve:
Transferir a reparação econômica de caráter indenizatório,

em prestação mensal, permanente e continuada em favor de MARIA
CAVALCANTE MARINHO, CPF nº 748.422.267-49, companheira
do anistiado político ALTENIR SANTOS RODRIGUES, CPF nº
192.102.807-68, Matrícula SIAPE 6438682, com fundamento no ar-
tigo 13 da Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002, c/c art. 215 e
ss da Lei nº 8.112/90, alterados pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de
2015, com efeito financeiro a contar de 27 de dezembro de 2015, data
de falecimento do anistiado.

WILLIAM CLARET TORRES

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 505, DE 29 DE ABRIL DE 2016

Altera o Anexo I - Regulamento técnico de
procedimentos para movimentação, arma-
zenagem e manuseio de chapas de már-
more, granito e outras rochas - da Norma
Regulamentadora nº 11 - Transporte, Mo-
vimentação, Armazenagem e Manuseio de
Materiais.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVI-
DÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso
II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155
e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve:

Art. 1º Alterar o Anexo I - Regulamento técnico de pro-
cedimentos para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas
de mármore, granito e outras rochas - da Norma Regulamentadora nº
11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Ma-
teriais, aprovado pela Portaria nº 56, de 17 de setembro de 2003, que
passa a vigorar com a redação constante no Anexo desta Portaria.

Art. 2º Estabelecer o prazo de 3 anos para o cumprimento do
requisito estabelecido na alínea 'a' do item 2.3.1 do Anexo e de 5 anos
para o estabelecido na alínea 'b' do mesmo item.

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

MIGUEL ROSSETTO

ANEXO

Anexo I - Regulamento técnico de procedimentos para mo-
vimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas orna-
mentais.

1. Princípios gerais
1.1 Este Regulamento Técnico define princípios fundamen-

tais e medidas de proteção para preservar a saúde e a integridade
física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a pre-
venção de acidentes e doenças do trabalho no comércio e na indústria
de beneficiamento, transformação, movimentação, manuseio e arma-
zenamento de chapas rochas ornamentais, sem prejuízo da obser-
vância do disposto nas demais Normas Regulamentadoras - NR apro-
vadas pela Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas
técnicas vigentes e, na ausência ou omissão destas, nas normas in-
ternacionais aplicáveis.

1.2 Os equipamentos devem ser calculados e construídos de
maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e se-
gurança, conservados em perfeitas condições de trabalho.

1.2.1 Em todo equipamento deve ser indicado, em lugar
visível, a sua identificação, carga máxima de trabalho permitida,
nome e CNPJ do fabricante e responsável técnico.

1.2.1.1 As informações indicadas no subitem 1.2.1 e demais
pertinentes devem constar em livro próprio.

1.2.1.2 Carros porta-blocos e fueiros podem ser identificados
somente com número próprio e carga máxima de trabalho permitida.
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