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Ministério da Justiça e Segurança Pública

Nº 103, quinta-feira, 30 de maio de 2019

GABINETE DO MINISTRO

POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2, DE 15 DE MAIO DE 2019

ALVARÁ Nº 2.990, DE 17 DE MAIO DE 2019

Altera a Portaria Interministerial nº 9, de 14 de
março de 2018, que dispõe sobre a concessão de
autorização de residência ao imigrante que esteja em
território brasileiro e seja nacional de país
fronteiriço, onde não esteja em vigor o Acordo de
Residência para Nacionais dos Estados Partes do
MERCOSUL e países associados, a fim atender a
interesses da política migratória nacional.

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2019/22156 DELESP/DREX/SR/PF/MA, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa EXTREMA SEGURANÇA E
VIGILANCIA PRIVADA LTDA - EPP, CNPJ nº 21.004.937/0001-05, especializada em segurança
privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar no Maranhão, com
Certificado de Segurança nº 779/2019, expedido pelo DREX/SR/PF.

OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso II do parágrafo único do
art. 87, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 161 do
Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, resolvem:
Art. 1º A Portaria Interministerial nº 9, de 14 de março de 2018, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art.1º........................................................................................................................
...................................................................................................................................
§ 3º O pedido de autorização de residência poderá ser feito por qualquer dos
pais, representante ou assistente legal, conforme o caso, isoladamente ou em conjunto, na
hipótese de regularização migratória de criança, adolescente ou daquele considerado
absoluta ou relativamente incapaz.
§ 4º A obtenção autorização de residência prevista nesta Portaria e o registro
perante a Polícia Federal implicam desistência expressa e voluntária de solicitação de
reconhecimento da condição de refugiado." (NR)
"Art.2º........................................................................................................................
...................................................................................................................................
§ 6º Se o imigrante, na data do pedido de regularização migratória, for criança
de até nove anos, em situação de vulnerabilidade e estiver impossibilitado de apresentar
o documento previsto no inciso III, em casos análogos àqueles previstos no § 2º do art. 68
do Decreto nº 9.199, de 2017, tal documentação poderá ser dispensada, mediante a
apresentação de certidão de nascimento original, aplicando-se o § 3º deste artigo.
§ 7º A medida mencionada no § 6º deste artigo poderá ser adotada desde que
esteja presente um dos pais identificados na certidão e declare, sob as penas da lei, que a
criança cuja regularização migratória se pretende é a titular do documento apresentado." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO
ALVARÁ Nº 3.048, DE 22 DE MAIO DE 2019
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2018/99958 DELESP/DREX/SR/PF/GO, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa SERVI SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.437.326/0001-43, especializada em
segurança privada, na atividade de Vigilância Patrimonial, para atuar em Goiás, com
Certificado de Segurança nº 2698/2018, expedido pelo DREX/SR/PF.
GUILHERME LOPES MADDARENA
Substituto
ALVARÁ Nº 3.053, DE 22 DE MAIO DE 2019
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2019/15704 DELESP/DREX/SR/PF/RS, resolve:
Conceder autorização à empresa GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA,
CNPJ nº 02.817.114/0002-35, sediada no Rio Grande do Sul, para adquirir:
Da empresa cedente ONSEG SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA,
CNPJ nº 83.411.025/0080-09:
45 (quarenta e cinco) Revólveres calibre 38
Da empresa cedente ONSEG SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA,
CNPJ nº 83.411.025/0080-09:
600 (seiscentas) Munições calibre 38
Válido por 90 (noventa) dias a contar da data de publicação no D.O.U.

SERGIO MORO
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado das Relações Exteriores
PORTARIA Nº 566, DE 29 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre o emprego da Força Nacional de
Segurança Pública em apoio ao Ministério da
Educação no Bloco "L", na Esplanada dos Ministérios,
em Brasília-DF.
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das
atribuições que conferem a Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, o Decreto
nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, a Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, o Decreto nº
5.289, de 29 de novembro de 2004, a Portaria nº 3.383, de 24 de outubro de 2013, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, e
CONSIDERANDO
a
Nota
Técnica
n.º
67/2019/CGPLANFN/GABDFNSP/DFNSP/SENASP/MJ, contida no Processo 08001.002046/2019-83; e
CONSIDERANDO a solicitação do Ministério da Educação, contida no Ofício nº
3064/2019/GM-MEC (8824319), de 24 de maio de 2019, resolve:
Art. 1º Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública, em apoio
ao Ministério da Educação, nas ações de preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, na defesa dos bens e dos próprios da União, no prédio do
Bloco "L", na Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, em caráter episódico e planejado
pelo período de 2 (dois) dias, a contar de 29 de maio de 2019.
Art. 2º A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá
dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública.
Art. 3º O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 4º O prazo do apoio prestado pela Força Nacional de Segurança Pública
poderá ser prorrogado, se necessário, conforme o inciso I do § 3º do art. 4º do Decreto nº
5.289, de 29 de novembro de 2004.
Art. 5º Caso a renovação não seja solicitada pelo órgão apoiado,
tempestivamente, o efetivo será retirado imediatamente após o vencimento desta
Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUILHERME LOPES MADDARENA - SUBSTITUTO
ALVARÁ Nº 3.056, DE 22 DE MAIO DE 2019
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2019/20497 DELESP/DREX/SR/PF/PR, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa PROFORTE SA TRANSPORTE DE
VALORES, CNPJ nº 00.116.506/0005-94, especializada em segurança privada, na(s)
atividade(s) de Vigilância Patrimonial, Transporte de Valores, Escolta Armada e Segurança
Pessoal, para atuar no Paraná com o(s) seguinte(s) Certificado(s) de Segurança, expedido(s)
pelo DREX/SR/PF: nº 968/2019 (CNPJ nº 00.116.506/0005-94); nº 778/2019 (CNPJ nº
00.116.506/0010-51); nº 1080/2019 (CNPJ nº 00.116.506/0007-56); nº 1026/2019 (CNPJ nº
00.116.506/0008-37); nº 1109/2019 (CNPJ nº 00.116.506/0011-32); nº 1027/2019 (CNPJ nº
00.116.506/0009-18) e nº 969/2019 (CNPJ nº 00.116.506/0006-75).
GUILHERME LOPES MADDARENA
Substituto
ALVARÁ Nº 3.060, DE 22 DE MAIO DE 2019

SERGIO MORO
PORTARIA Nº 568, DE 29 DE MAIO DE 2019

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2019/21400 DELESP/DREX/SR/PF/GO, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de
segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa SÃO SALVADOR
ALIMENTOS SA, CNPJ nº 03.387.396/0001-60 para atuar em Goiás, com Certificado de
Segurança nº 1131/2019, expedido pelo DREX/SR/PF.

Dispõe sobre o emprego da Força Nacional de
Segurança Pública - FNSP, em apoio ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA do Ministério do Meio Ambiente.
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das
atribuições que conferem a Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, o Decreto nº
9.662, de 1º de janeiro de 2019, a Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, o Decreto nº 5.289, de
29 de novembro de 2004, a Portaria nº 3.383, de 24 de outubro de 2013, do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, e
CONSIDERANDO
a
Nota
Técnica
n.º
72/2019/CGPLANFN/GABDFNSP/DFNSP/SENASP/MJ, contida no Processo 08000.020816/2019-80, e
CONSIDERANDO a solicitação do Ministério do Meio Ambiente, contida no Ofício nº
3598/2019/MMA, de 27 de maio de 2019, resolve:
Art. 1º Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública - FNSP, em
apoio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
em caráter episódico e planejado, nas ações de combate a exploração e industrialização ilegal
de produtos florestais, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, na região sudoeste do estado do Pará,
por 8 (oito) dias, a contar de 27 de maio de 2019.
Art. 2º A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor
da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública.
Art. 3º O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 4º O prazo do apoio prestado pela Força Nacional de Segurança Pública poderá
ser prorrogado, se necessário, conforme o inciso I do § 3º do art. 4º do Decreto nº 5.289, de 29
de novembro de 2004.
Art. 5º Caso a renovação não seja solicitada pelo órgão apoiado, tempestivamente,
o efetivo será retirado imediatamente após o vencimento desta Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUILHERME LOPES MADDARENA
Substituto
ALVARÁ Nº 3.075, DE 23 DE MAIO DE 2019
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2019/27536 DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa GRADCON SEGURANÇA
PATRIMONIAL S/C LTDA, CNPJ nº 01.843.064/0001-17, especializada em segurança privada,
na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, Escolta Armada e Segurança Pessoal, para
atuar em São Paulo, com Certificado de Segurança nº 1017/2019, expedido pelo
DREX/SR/PF.
LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

SERGIO MORO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019053000055
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