Nº 200, quarta-feira, 17 de outubro de 2018
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

Ministério do Trabalho

PORTARIA Nº 10.440, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art.
31, inciso I, do Anexo I do Decreto nº 9.035, de 20 de abril de
2017, e pelo art. 2º, § 3º, inciso I, da Portaria MP nº 17, de 7 de
fevereiro de 2018, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.689,
de 2 de março de 2012, no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, e nos elementos que integram os Processo Administrativo
no 03000.00277/2018-85, resolve:
Art. 1º Atestar a indisponibilidade de imóveis da União,
que atenda as necessidades do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, no Município de Manaus, Estado do
Amazonas.
Art. 2º Caberá ao Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, uma vez decidindo pela locação, adotar todos
os procedimentos a ela necessários, inclusive relacionados à
verificação de dotação orçamentária, dispensa/inexigibilidade de
licitação, realização de procedimento concorrencial, quando for o
caso, e assinatura do contrato, valendo-se do assessoramento
prestado pelo seu respectivo órgão jurídico.
Parágrafo único. Depois de assinado o contrato de
locação, caberá ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE a inclusão dos dados referentes ao imóvel locado no
Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
- SPIUnet.
Art. 3º O atesto dado por intermédio desta Portaria não
supre a necessidade da aquiescência das demais autoridades
previstas no Decreto no 7.689, de 2012, e nem de observância da
legislação pertinente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 860, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87
da Constituição Federal, o inciso VI do art. 55, da Lei n.º 13.502, de
01 de novembro de 2017, 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 Incluir o subitem a.2 na alínea "a" da Classe I da
Tabela 1, constante do item 20.4.1 da Norma Regulamentadora n.º 20
(NR-20) - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e
Combustíveis, aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214/1978, com
redação dada pela Portaria SIT n.º 308, de 29 de fevereiro de 2012,
com a seguinte redação:
a.2 - atividades de distribuição canalizada de gases
inflamáveis em instalações com Pressão Máxima de Trabalho
Admissível - PMTA limitada a 18,0 kgf/cm2.
Art. 2º Incluir o subitem a.3 na alínea "a" da Classe II da
Tabela 1, constante do item 20.4.1 da Norma Regulamentadora n.º 20
(NR-20) - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e
Combustíveis, aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214/1978, com
redação dada pela Portaria SIT n.º 308, de 29 de fevereiro de 2012,
com a seguinte redação:
a.3 - atividades de distribuição canalizada de gases
inflamáveis em instalações com Pressão Máxima de Trabalho
Admissível - PMTA acima de 18,0 kgf/cm2.
Art. 3º Alterar a redação dos itens 20.11.3, 20.11.14,
20.11.15, 20.11.17 da Norma Regulamentadora n.º 20 (NR-20) Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis,
aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214/1978, com redação dada pela
Portaria SIT n.º 308, de 29 de fevereiro de 2012, que passam a
vigorar com a seguinte redação:
20.11.3 Os trabalhadores que laboram em instalações classes
I, II ou III e adentram na área ou local de extração, produção,
armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de
inflamáveis e líquidos combustíveis, mas não mantêm contato direto
com o processo ou processamento, devem realizar o Curso de
Integração sobre Inflamáveis e Combustíveis.
20.11.14 Os instrutores da capacitação dos cursos de
Integração sobre Inflamáveis e Combustíveis, Básico, Intermediário,
Avançados I e II e Específico, devem ter proficiência no assunto.
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20.11.15 Os cursos de Integração sobre Inflamáveis e
Combustíveis, Básico e Intermediário, devem ter um responsável por
sua organização técnica, devendo ser um dos instrutores.
20.11.17 Para os cursos de Integração sobre Inflamáveis e
Combustíveis, Básico, Intermediário, Avançados I e II e Específico, a
emissão do certificado se dará para os trabalhadores que, após
avaliação, tenham obtido aproveitamento satisfatório.
Art. 4º Alterar o quadro da alínea "a", do item 1, e a alínea
"a", do item 2 do Anexo II da Norma Regulamentadora n.º 20 (NR20) - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e
Combustíveis, aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214/1978, com
redação dada pela Portaria SIT n.º 308, de 29 de fevereiro de 2012,
que passam a vigorar com a seguinte redação:
1) Critérios para Capacitação
a) Capacitação para os trabalhadores que adentram na área e
NÃO mantêm contato direto com o processo ou processamento.
.

.

Instalação Classe I
Curso de Integração
sobre Inflamáveis e
Combustíveis (4 horas)

Instalação Classe II
Curso de Integração
sobre Inflamáveis e
Combustíveis (4 horas)

Instalação Classe III
Curso de Integração
sobre Inflamáveis e
Combustíveis (4 horas)

2) Conteúdo programático
a) Curso de Integração sobre Inflamáveis e Combustíveis
Art. 5º Alterar no Glossário da Norma Regulamentadora n.º
20 (NR-20) - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e
Combustíveis, aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214/1978, com
redação dada pela Portaria SIT n.º 308, de 29 de fevereiro de 2012, a
definição de Processo Contínuo de Produção, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
Processo contínuo de produção - Sistema de produção que
opera ininterruptamente durante as 24 horas do dia, por meio do
trabalho em turnos de revezamento, isto é, a unidade de produção tem
continuidade operacional durante todo o ano. Paradas na unidade de
produção para manutenção ou emergência não caracterizam
paralisação da continuidade operacional.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CAIO VIEIRA DE MELLO

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
RESOLUÇÃO Nº 819, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018
Altera a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT para o exercício de 2018 - PDE/2018, de que trata a Resolução nº 805, de 24 de abril de 2018.
O Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, nos termos do inciso V, do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e tendo em vista o
inciso VIII do art. 4º do Regimento Interno do Conselho, aprovado pela Resolução nº 596, de 27 de maio de 2009, resolve, ad referendum do Conselho:
Art. 1º Alterar a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT para o exercício de 2018 - PDE/2018, de que trata a Resolução nº 805, de 24 de abril de 2018, conforme detalhado
no Anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CAIO VIEIRA DE MELLO
ANEXO
PROGRAMAÇÃO ANUAL DA APLICAÇÃO DOS DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT - EXERCÍCIO DE 2018 - PDE/2018
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,PROGRAMAS

,FAT - FOMENTAR
EMPRESAS COM FAT. ATÉ 10 MILHÕES
,FAT - PNMPO
,FAT - INOVACRED
EMPRESAS COM FAT. ATÉ 10 MILHÕES
MÉDIAS EMPRESAS
,PROGER URBANO
INVESTIMENTO
CAPITAL DE GIRO
PROGER EXPORTAÇÃO
,PRONAF
INVESTIMENTO
,LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS
,FAT - TAXISTA
,TOTAL
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,2. ,475 ,,0
,400 ,,0
400,0
,70 ,0 ,,0
,6 ,0 ,,0
50,0
10,0
,715,0
300,0
400,0
15,0
,600,0
600,0
,35,0
,35,0
,2.510 ,,0

,VALOR (R$ milhões)
, AJUSTES DA PDE

,ACRÉSCIMO

,REDUÇÃO
,260 ,,0
260,0
,500,0
,40,0
40,0

,500,0
500,0
,30 ,0 ,,0
300,0

,

,Nova Distribuição da PDE/201 ,8 ,
,2 ,. ,47 ,5 ,,0
,14 ,0,0
140,0
,2 ,0 ,0,0
,2 ,0,0
10,0
10,0
,1 ,. ,215 ,,0
300,0
900,0
15,0
,90 ,0,0
900,0
,35 ,,0
,35 ,,0
,2.510 ,,0
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