
Nº 118, terça-feira, 21 de junho de 2011 17ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012011062100017

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

Para a transferência de propriedade das embarcações com
comprimento igual ou menor que doze metros, o adquirente deverá
utilizar o BSADE (Anexo 2-D), anexando os seguintes documentos:

- documentação de prova de propriedade, em conformidade
com o item 0208.

- cópia da carteira de identidade e CPF ou CNPJ (conforme
o caso);

- cópia da apólice do seguro de responsabilidade de danos
pessoais causado pela embarcação ou por sua carga (DPEM); e

- TIE ou TIEM, conforme o caso; e
- comprovante de residência do proprietário.
A mudança de propriedade de embarcações não acarreta no-

va inscrição, salvo se o novo proprietário ou seu representante legal
residir em jurisdição de outra CP, DL ou AG. Nesse caso, a trans-
ferência de jurisdição deverá ser requerida na CP/DL/AG da área em
cuja jurisdição for domiciliado o novo proprietário.

O número de inscrição da embarcação não será alterado.
O Termo de Responsabilidade deverá ser substituído sempre

que houver mudança do proprietário da embarcação, conforme ins-
truções contidas na alínea c do item 0341, exceto para as embar-
cações sujeitas à inscrição simplificada.

Quando do envio da PRPM ao TM para as devidas al-
terações, deverá ser emitido o DPP, de maneira idêntica à citada na
alínea a do item 0205.

Nos casos em que houver transferência de jurisdição, a
CP/DL/AG deverá proceder conforme abaixo descrito:

a) a CP/DL/AG para onde se dará a transferência de ju-
risdição deverá enviar mensagem à OM de inscrição da embarcação,
preferencialmente pelo SISGEMB, solicitando que informe se há fato
que impeça a transferência de sua jurisdição, assim como o envio dos
documentos pertinentes;

b) a OM de inscrição deverá verificar na documentação da
embarcação disponível em seu arquivo físico, assim como as in-
formações constantes do SISGEMB e demais sistemas corporativos
da DPC, a fim de verificar pendências ligadas, principalmente, aos
seguintes aspectos:

- multas não pagas ou em processo de julgamento/recurso;
- registro de indisponibilidade de bens; e
- outras restrições legais que impeçam a transferência.
c) caso inexista fato que restrinja a transferência, a OM de

inscrição deverá:
- enviar mensagem à CP/DL/AG que solicitou a transfe-

rência, num prazo máximo de dez dias úteis, informando que não há
fato restritivo à transferência;

- efetuar a transferência da embarcação pelo SISGEMB; e
- encaminhar toda documentação referente à embarcação,

constante em seu arquivo físico, para a CP/DL/AG solicitante, que
será a responsável pela emissão de um novo TIE.

d) caso existam fatores que impeçam a transferência de ju-
risdição, a OM de inscrição deverá informar por mensagem os mo-
tivos impeditivos, ficando a cargo da CP/DL/AG, onde se dará a
transferência, indeferir o requerimento do proprietário.

e) quando a embarcação for sujeita a registro no TM, a
CP/DL/AG, após verificar as informações da mesma, encaminhará o
requerimento de transferência ao TM."

g) No item 0212 - "ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTI-
CAS DA EMBARCAÇÃO, ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL
OU MUDANÇA DE ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO":

1. No 1º parágrafo:
1.1 - Substituir o texto pelo seguinte:
"No caso de alterações de características, de classificação, de

nome, substituição de máquina ou motor, ou endereço do proprietário,
deverá ser preenchido o modelo do Anexo 2-D ou Anexo 2-E, con-
forme o caso."

h) No item 0213 - "REGISTRO E CANCELAMENTO DE
ÔNUS E AVERBAÇÕES":

1.Na alínea c - "Controle":
1.1- substituir a abreviatura "SISMAT" pela abreviatura

"SISGEMB".
i) No item 0215 - "CLASSIFICAÇÃO DAS EMBARCA-

ÇÕES":
1.Na alínea d - "Tipo de Embarcação":
1.1 - Excluir a numeração e incluir os seguintes tipos de

embarcação em ordem alfabética: "Batelão, Caiaque, Caique, Canoa,
Hovercraft, Jet Boat, Jet Ski e Laser."

j) No item 0217 - "NOMES DE EMBARCAÇÕES":
1. Substituir o texto pelo seguinte:
"Autorização e alteração de nome:
a) Os nomes das embarcações somente poderão ser auto-

rizados ou alterados, a pedido do proprietário, com a anuência das CP,
DL ou AG.;

b) Deverão ser autorizados apenas nomes diferentes daqueles
já cadastrados no SISGEMB;

c) Não deverão ser autorizados nomes que possam causar
constrangimentos, tais como nomes obscenos e/ou ofensivos a pes-
soas ou instituições;

d) Para autorização ou alteração de nomes das embarcações,
as CP, DL ou AG deverão consultar o SISGEMB; e

e) Caso seja constatada existência de embarcação com o
mesmo nome, a autorização não deverá ser concedida, devendo o
proprietário informar o novo nome a ser utilizado."

IV - No Capítulo 3 - "DA CONSTRUÇÃO E CERTIFI-
CAÇÃO DA EMBARCAÇÃO":

a)No item 0313 - "GENERALIDADES":
1.Na alínea c - Atualização do Sistema de Material da Ma-

rinha Mercante (SISMAT):
1.1 - Substituir o título e o texto pelo seguinte:
"c) Atualização do SISGEMB:
1) Os dados referentes às alterações que impliquem em mu-

danças das características da embarcação constantes do SISGEMB
deverão ser atualizados.

2) O número de cada Licença de Alteração emitida para uma
embarcação deverá ser digitado pelas CP, DL ou AG no campo
histórico do SISGEMB."

b)No item 0317 - "GENERALIDADES":
1. Na alínea d - Atualização do SISMAT:
1.1 - Substituir o título e o texto pelo seguinte:
"d) Atualização do SISGEMB:
1) Os dados referentes às reclassificações que impliquem em

mudanças das características da embarcação constantes do SISGEMB
deverão ser atualizados.

2) O número de cada Licença de Reclassificação emitida
para uma embarcação deverá ser digitado pelas CP/DL/AG no campo
histórico do SISGEMB.

c)No item 0334 - "VISTORIAS EXIGIDAS":
1.Nas observações:
1.1 - No item 2:
1.1.1 - Substituir a abreviatura "SISMAT" pela abreviatura

"SISGEMB".
d) No item 0337 - "EMISSÃO DO CSN":
1.Na subalínea a-1:
1.1 - Excluir o texto "(por intermédio do SISMAT)".
V - Substituir o Anexo 2-D pelo modelo anexo a esta Por-

taria(*).
Art.2ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

em DOU.

EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA
Vi c e - A l m i r a n t e

(*) O anexo a esta Portaria encontra-se disponivel na INTERNET
<http://www.dpc.mar.mil.br> ou nas Capitanias, Delegacias e Agên-
cias da Marinha do Brasil.

Ministério da Educação
.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

SÚMULA DO PARECER CNE/CES 45/2011 (*)

Reunião ordinária dos dias 8, 9 e 10 de fevereiro/2011
e-MEC: 20074568 Parecer: CNE/CES 45/2011 Relator: Paulo

Speller Interessada: Associação Paranaense de Cultura - Curitiba/PR
Assunto: Recredenciamento da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR), com sede no Município do Curitiba, Estado do Pa-
raná Voto do relator: Favorável ao recredenciamento da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná, com sede na Rua Imaculada Conceição,
no- 1.155, bairro Prado Velho, no Município de Curitiba, Estado do
Paraná, até o próximo ciclo avaliativo do SINAES a se realizar após a
homologação deste Parecer, nos termos do artigo 10, § 7º, do Decreto
no- 5.773/2006, com redação dada pelo Decreto no- 6.303/2007, ob-
servado prazo máximo de 10 (dez) anos, fixado no inciso I do artigo 59
daquele Decreto Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade.

ATAÍDE ALVES
Secretário Executivo

(*) Republicada por ter saído no DOU de 8-4-2011, Seção 1, pág 27,
com incorreção no original.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

PORTARIA No- 352, DE 17 DE JUNHO DE 2011

A Reitora da Fundação Universidade Federal de Ciências da
Saúde de Porto Alegre, nomeada pelo Decreto de 27/02/2009, pu-
blicado no DOU de 02/03/2009, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, resolve:

Prorrogar, por 01 (um) ano, a contar das publicações das homologações,
a validade dos Concursos Públicos para Professor Adjunto, nas áreas de conhe-
cimento relacionadas: Farmacologia, homologado pela Portaria no- 231, publicada
no DOU de 29/06/2010; Anatomia, homologado pela Portaria no- 232, publicada
no DOU de 29/06/2010; Pediatria Geral, homologado pela Portaria n° 235, pu-
blicada no DOU de 29/06/2010; Métodos Projetivos de Avaliação Psicológica,
homologado pela Portaria n° 236, publicada no DOU de 29/06/2010 e Nefrologia,
homologado pela Portaria n° 237, publicada no DOU de 29/06/2010.

MIRIAM DA COSTA OLIVEIRA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE VIÇOSA

PORTARIAS DE 16 DE JUNHO DE 2011

O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de
suas atribuições, conferidas pela Portaria 0618/2011, de 10/06/2011,
publicada no Diário Oficial da União de 13/06/2011, resolve:

No- 680 - aplicar à empresa DEMARA COMERCIAL LTDA, com
sede à Rua Iris Alvim, no 105, Bairro Jardinópolis, Belo Horizonte,
MG, CEP 30532-210, inscrita no CNPJ 03.389.852/0001-00, as penas
de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 06
(seis) meses, cumulada com pena de multa de 10% (dez por cento) do
valor da Ata de Registro de Preços No- 29/2010, bem como seu
cancelamento, face à inexecução parcial das obrigações assumidas,
tudo com fundamento no inciso I do art. 13 do Decreto 3.931, art. 27

do Decreto 5.450/2005, e subitens 3.1, 6.1 e 6.2.2 da Ata men-
cionada, a contar da publicação desta Portaria no Diário Oficial da
União, determinando ainda, o seu descredenciamento junto ao Sis-
tema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, como
dispõe o § 2o do Art. 1o do Decreto 3.722/2001 com redação dada
pelo Decreto 4.485/2002. (Processo 009664/2009)

No- 681 - aplicar à empresa RICARDO EUSTÁQUIO MELGAÇO
DINIZ, com sede à Rua Castigliano, no 859, sala 4, Bairro Padre
Eustáquio, Belo Horizonte, MG, CEP 30720-310, inscrita no CNPJ
09.300.968/0001-08, as penas de impedimento de licitar e contratar
com a União, pelo prazo de 06 (seis) meses, cumulada com pena de
multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato representado pela
Nota de Empenho no 2010NE901644, bem como sua rescisão, face à
inexecução parcial das obrigações assumidas, tudo com fundamento
nos subitens 12.1, 12.1.6, 12.2 e 12.2.2 do Edital de Pregão Ele-
trônico no 305/2010, e art. 9o da Lei 10.520/02 c/c o art. 79 (inciso I)
da Lei 8.666/93, a contar da publicação desta Portaria no Diário
Oficial da União, determinando ainda, o registro das punições e seu
descredenciamento junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, de acordo com o subitem 12.5 do citado
Edital. (Processo 007580/2010)

No- 682 - aplicar à empresa PE COMERCIAL ONLINE, com sede à
Av. Tancredo Neves, no 1.632, Salvador, Torre Sul, sala 1011, Bairro
Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41820-020, inscrita no
CNPJ 10.845.224/0001-58, as penas de impedimento de licitar e con-
tratar com a União, pelo prazo de 01 (um) ano, cumulada com pena
de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato no. 047/2010,
bem como sua rescisão, em razão de sua inexecução total, tudo com
fundamento nas subcláusulas 7.1, 7.1.6 e 7.2.2 e art. 9o. da Lei
10.520/02 c/c o art. 79 (inciso I) da Lei 8.666/93, a contar da pu-
blicação desta Portaria no Diário Oficial da União, determinando o
registro das punições e descredenciamento junto ao SICAF, de acordo
com a subcláusula 7.5. (Processo 009664/2009)

DEMETRIUS DAVID DA SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE

PESSOAS

PORTARIA No- 500, DE 20 DE JUNHO DE 2011

O Pró-Reitor de Desenvolvimento de Pessoas, no uso das
atribuições previstas na Portaria de Delegação de Competência n°
448, de 17/05/2011, resolve:

Homologar o resultado do Concurso Público de Provas e
Títulos para a classe de Professor da Carreira do Magistério Superior
desta Universidade, para exercício na cidade de Salvador e de Vitória
da Conquista, conforme Edital n° 06/2010, publicado no DOU de
23/12/2010.

Unidade: FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Departamento: TEORIA ECONÔMICA
Área de Conhecimento: TEORIA MICROECONÔMICA
Vagas: 1
Classe: ASSISTENTE
Regime de Trabalho: DE
Processo: 23066.022704/11-18
1o- CLAUDIA SÁ MALBOUISSON ANDRADE
Unidade: FACULDADE DE FARMÁCIA
Departamento: ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGI-

CAS E ANÁLISES BROMATOLÓGICAS
Área de Conhecimento: PARASITOLOGIA APLICADA À

FARMÁCIA E BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIO
Vagas: 1
Classe: ADJUNTO
Regime de Trabalho: DE
Processo: 23066.019367/11-73
1o- RICARDO RICCIO OLIVEIRA
2o- LUCIANA SANTOS CARDOSO
Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
Departamento: PEDIATRIA
Área de Conhecimento: MED-231, INTERNATO I EM PE-

DIATRIA COM ÊNFASE EM NEUROPEDIATRIA (COM ÊNFASE
EM ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE)

Vagas: 1
Classe: ASSISTENTE
Regime de Trabalho: 40 Horas
Processo: 23066.014170/11-10
1o- NAYARA SILVA ARGOLLO VIEIRA
Unidade: INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE/

CAMPUS VITORIA CONQUISTA
Área de Conhecimento: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM

ANÁLISES CLÍNICAS, MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA CLÍ-
NICA E INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Vagas: 1
Classe: ASSISTENTE
Regime de Trabalho: DE
Processo: 23066.020618/11-07
Não houve candidato aprovado.
Unidade: INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Departamento: GEOLOGIA GEOFÍSICA APLICADA
Área de Conhecimento: GEOFÍSICA DE EXPLORAÇÃO

MINERAL
Vagas: 1
Classe: ASSISTENTE
Regime de Trabalho: 20 Horas
Processo: 23066.025233/11-91
Não houve candidato aprovado.
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS
Departamento: LETRAS VERNÁCULAS
Área de Conhecimento: LÍNGUA PORTUGUESA COM

ÊNFASE EM LÍNGUA, PODER E DIVERSIDADE
Vagas: 1
Classe: ADJUNTO
Regime de Trabalho: DE
Processo: 23066.025004/11-02
Não houve candidato aprovado.

ANTÔNIO EDUARDO MOTA PORTELA
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