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Nº 42, quinta-feira, 4 de março de 2010
DECRETO N o- 7.126, DE 3 DE MARÇO DE 2010

DECRETA:

Altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6
de maio de 1999, no tocante ao procedimento de contestação do Fator Acidentário
de Prevenção.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,
e tendo em vista o disposto nas Leis nos 8.212, de 24 de julho de
1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003,
DECRETA:
Art. 1o Os arts. 303 e 305 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 303. .................................................................................
§ 1o .........................................................................................
I - vinte e nove Juntas de Recursos, com a competência para
julgar, em primeira instância, os recursos interpostos contra as
decisões prolatadas pelos órgãos regionais do INSS, em matéria
de interesse de seus beneficiários;
..............................................................................................." (NR)
"Art. 305. Das decisões do INSS nos processos de interesse
dos beneficiários caberá recurso para o CRPS, conforme o disposto neste Regulamento e no regimento interno do CRPS.
............................................................................................." (NR)
Art. 2o O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte art.
202-B:
"Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da
Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento
de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria
Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.

1o

Art.
Ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da empresa Via Bahia Concessionária de
Rodovias S.A., os imóveis abrangidos e delimitados pelas coordenadas
topográficas descritas a seguir, adjacentes à BR-324/BA, necessários à
execução das obras de implantação da Praça de Pedágio P2:
I - área 1, conforme planta no DE-00-324/BA-551-1D03/001, situada na Rodovia BR-324/BA, no km 551+100m, no
Município de Amélia Rodrigues/BA, Comarca Amélia Rodrigues/BA,
com linha de divisa partindo do ponto denominado 01, de coordenadas N= 8623658,1270 e E=531620,8846, sendo constituída pelos
segmentos relacionados: segmento 1 - 2 - em linha reta com azimute
98°39'32", distância de 133,60m; segmento 2 - 3 - em linha reta com
azimute 127°10'49", distância de 199,73m; segmento 3 - 4 - em linha
reta com azimute 216°3'16", distância de 63,81m; segmento 4 - 1 em linha reta com azimute 307°10'57", distância de 318,37m, perfazendo uma área de 16.526,83 m² (dezesseis mil, quinhentos e vinte
e seis metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados); e
no

II - área 2, conforme planta
DE-00-324/BA-551-1D03/001, situada na Rodovia BR-324/BA, no km 551+100m, no
Município de Amélia Rodrigues/BA, Comarca Amélia Rodrigues/BA,
com linha de divisa partindo do ponto denominado 01, de coordenadas N= 8623596,9875 e E=531569,1123, sendo constituída pelos
segmentos relacionados: segmento 1 - 2 - em linha reta com azimute
127°10'58", distância de 300,40m; segmento 2 - 3 - em linha reta com
azimute 295°45'16", distância de 136,08m; segmento 3 - 4 - em linha
reta com azimute 306°41'39", distância de 80,62m; segmento 4 - 1 em linha reta com azimute 324°55'46", distância de 90,71m, perfazendo uma área de 5.194,05 m² (cinco mil, cento e noventa e quatro
metros quadrados e cinco decímetros quadrados).
Art. 2o Fica a empresa Via Bahia Concessionária de Rodovias S.A. autorizada a promover a desapropriação das referidas
áreas de terrenos e benfeitorias, de que trata o art. 1o, com recursos
próprios, na forma da legislação e regulamentos vigentes.
Parágrafo único. A expropriante fica autorizada a invocar o
caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imissão de posse, das áreas de terrenos e benfeitorias abrangidas por este
Decreto, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de
junho de 1941.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 2010; 189o da Independência e 122o
da República.
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§
A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos
elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP.
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de
trinta dias da intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas
de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter terminativo.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Sergio Oliveira Passos
DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 2010
Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da concessionária
Autopista Fernão Dias S.A., o imóvel que
menciona, localizado no Município de Carmópolis de Minas, no Estado de Minas Gerais, necessário à execução das obras de
implantação de acesso ao Posto de Fiscalização da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT.

§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem
efeito suspensivo." (NR)
Art. 3o As alterações introduzidas por este Decreto no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999, aplicam-se aos processos administrativos em curso na data de
sua publicação.
Parágrafo único. Os processos administrativos em curso deverão ser encaminhados ao Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 2010;
da República.

189o

da Independência e

122o

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
José Barroso Pimentel
DECRETO DE 3 DE MARÇO DE 2010
Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da empresa Via
Bahia Concessionária de Rodovias S.A., os
imóveis que menciona, localizados no Município de Amélia Rodrigues, no Estado da
Bahia, necessários à construção das obras
de implantação da Praça de Pedágio P2.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com
o disposto nos arts. 3o, 5o, alíneas "h" e "i", e 6o do Decreto-Lei no
3.365, de 21 de junho de 1941, 29, inciso VIII, e 31, inciso VI, da Lei
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e o que consta no Processo
ANTT no 50500.060586/2009-45,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com
o disposto nos arts. 3º, 5º, alíneas "h" e "i", e 6º do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, 29, inciso VIII, e 31, inciso VI, da Lei
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e o que consta no Processo
ANTT nº 50500.059021/2009-15,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da concessionária Autopista Fernão Dias
S.A., o imóvel adjacente à Rodovia Fernão Dias, BR-381/MG, necessário à execução das obras de implantação de acesso ao Posto de
Fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
em Carmópolis de Minas, no Estado de Minas Gerias, abrangido e
delimitado pelas seguintes coordenadas topográficas: área 1, conforme planta nº DE-05-381/MG-586-8-D03/501, situada na comarca
de Oliveira/MG, com linha de divisa partindo do ponto denominado
01, de coordenadas N = 7.723.318.919 e E = 531.644.979, sendo
constituída pelos segmentos relacionados: segmento 1 - 2 - com uma
extensão em linha reta de 44,09m, com azimute 171°33'15"; segmento 2 - 3 - com uma extensão em linha reta de 22,76m, com
azimute 197°43'07"; segmento 3 - 4 - com uma extensão em linha
reta de 21,53m, com azimute 231°00'52"; segmento 4 - 5 - com uma
extensão em linha reta de 87,28m, com azimute 253°23'35"; segmento 5 - 6 - com uma extensão em linha reta de 66,41m, com
azimute 254°10'53"; segmento 6 - 7 - com uma extensão em linha
reta de 13,55m, com azimute 56°15'26"; segmento 7 - 8 - com uma
extensão em linha reta de 13,62m, com azimute 54°27'32"; segmento
8 - 9 - com uma extensão em linha reta de 12,00m, com azimute
52°50'45"; segmento 9 - 10 - com uma extensão em linha reta de
22,16m, com azimute 54°49'18"; segmento 10 - 11 - com uma extensão em linha reta de 25,41m, com azimute 59°17'33"; segmento 11
- 12 - com uma extensão em linha reta de 21,96m, com azimute
54°17'38"; segmento 12 - 13 - com uma extensão em linha reta de
19,92m, com azimute 54°35'12"; segmento 13 - 14 - com uma ex-
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tensão em linha reta de 23,33m, com azimute 49°51'32"; segmento 14
- 15 - com uma extensão em linha reta de 25,21m, com azimute
50°07'38"; segmento 15 - 16 - com uma extensão em linha reta de
24,49m, com azimute 50°25'01"; segmento 16 - 1 - com uma extensão em linha reta de 3,54m, com azimute 49°59'47", perfazendo
uma área de 5.799,62m² (cinco mil, setecentos e noventa e nove
metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados).
Art. 2º Fica a concessionária Autopista Fernão Dias S.A.
autorizada a promover a desapropriação das referidas áreas de terrenos e benfeitorias, de que trata o art. 1º, com recursos próprios, na
forma da legislação e regulamentos vigentes.
Parágrafo único. A expropriante fica autorizada a invocar o
caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imissão de posse, das áreas de terrenos e benfeitorias abrangidas por este
Decreto, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de março de 2010; 189o da Independência e 122o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Sergio Oliveira Passos
DECRETO DE 3 DEMARÇO DE 2010
Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da concessionária
Autopista Régis Bittencourt S.A., os imóveis que menciona, localizados nos Municípios de Juquitiba e Miracatu, no Estado
de São Paulo, necessários à execução das
obras de duplicação de trecho da Serra do
Cafezal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com
o disposto nos arts. 3º, 5º , alíneas "h" e "i", e 6º do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, 29, inciso VIII, e 31, inciso VI, da Lei
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e o que consta no Processo
ANTT nº 50500.056460/2009-76,
DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da concessionária Autopista Régis Bittencourt S.A., os imóveis abrangidos e delimitados pelas coordenadas
topográficas descritas a seguir, adjacentes à Rodovia Régis Bittencourt, BR-116/SP, necessários à execução das obras de duplicação de
trecho entre o km 362+100m e o km 366+500m, da Serra do Cafezal:
I - área 1, conforme planta nº DE-06-116/SP-362-1-D03/001,
situada na Rodovia Régis Bittencourt, BR-116/SP, entre o km
361+407m e o km 361+645m, no Município de Miracatu/SP, Comarca de Miracatu/SP, com linha de divisa partindo do ponto denominado 01, de coordenadas N= 7330081,7989 e E= 269098,3610,
sendo constituída pelos segmentos relacionados: segmento 1 - 2 - em
linha reta com azimute 181°40'29", distância de 31,61m; segmento 2
- 3 - em linha reta com azimute 185°44'58", distância de 32,88m;
segmento 3 - 4 - em linha reta com azimute 190°38'20", distância de
20m; segmento 4 - 5 - em linha reta com azimute 197°2'54", distância
de 35,33m; segmento 5 - 6 - em linha reta com azimute 204°30'11",
distância de 72,85m; segmento 6 - 7 - em linha reta com azimute
209°48'47", distância de 27,08m; segmento 7 - 8 - em linha reta com
azimute 203°28'3", distância de 7,54m; segmento 8 - 9 - em linha reta
com azimute 344°36'29", distância de 46,94m; segmento 9 - 1 - em
linha reta com azimute 24°34'59", distância de 186,07m, perfazendo
uma área de 5.161,06m² (cinco mil, cento e sessenta e um metros
quadrados e seis decímetros quadrados);
II - área 2, conforme planta nº DE-06-116/SP-362-1D03/001, situada na Rodovia Régis Bittencourt, BR-116/SP, entre o
km 361+580m e o km 361+748m, no Município de Miracatu/SP,
Comarca de Miracatu/SP, com linha de divisa partindo do ponto
denominado 01, de coordenadas N= 7329893,8942 e E=
269134,6098, sendo constituída pelos segmentos relacionados: segmento 1 - 2 - em linha reta com azimute 155°4'43", distância de
17,29m; segmento 2 - 3 - em linha reta com azimute 195°7'29",
distância de 123m; segmento 3 - 4 - em linha reta com azimute
338°0'49", distância de 20,69m; segmento 4 - 5 - em linha reta com
azimute 357°3'17", distância de 20,99m; segmento 5 - 6 - em linha
reta com azimute 1°47'16", distância de 15m; segmento 6 - 7 - em
linha reta com azimute 6°31'15", distância de 20,99m; segmento 7 - 8
- em linha reta com azimute 11°38'53", distância de 17,99m; segmento 8 - 9 - em linha reta com azimute 16°22'52", distância de
17,99m; segmento 9 - 1 - em linha reta com azimute 43°9'43",
distância de 32,26m, perfazendo uma área de 2.623,00m² (dois mil
seiscentos e vinte e três metros quadrados);
III - área 3, conforme planta nº DE-06-116/SP-362-1D03/001, situada na Rodovia Régis Bittencourt, BR-116/SP, entre o
km 361+726m e o km 361+858m, no Município de Miracatu/SP,
Comarca de Miracatu/SP, com linha de divisa partindo do ponto
denominado 01, de coordenadas N= 7329770,2904 e E=
269036,0436, sendo constituída pelos segmentos relacionados: segmento 1 - 2 - em linha reta com azimute 161°15'46", distância de
147,81m; segmento 2 - 3 - em linha reta com azimute 313°0'27",
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