Boletim DOU – 18 de Fevereiro

Política Agrícola
1 – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Companhia Nacional de
Abastecimento – Comunicado MOC nº 4.
Adotar a seguinte fórmula para o valor da sobretaxa ou do seguro: VSP (valor a ser pago em R$/kg)
= V (índice da tabela abaixo) x Q (quantidade) x P (no caso de seguro, adotar os valores do TÍTULO
11; para outros produtos, os índices a seguir: 0,0015 arroz, feijão, milho, soja, sorgo e trigo; 0,0005
farinha de mandioca; 0,00075 algodão, juta/malva e sisal; 0,00025 embalagens).

Infraestrutura e Logística
1 – Ministério da Infraestrutura / Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Resolução
ANTAQ nº 8.102, de 13 de fevereiro 2021.
Estabelece critérios e procedimentos para o afretamento de embarcação por empresa brasileira de
navegação para operar na navegação interior.
2 – Ministério da Infraestrutura / Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Resolução
ANTAQ nº 8.101, de 13 de fevereiro 2021.
Submete à audiência e consulta públicas a proposta de Resolução que altera a redação do parágrafo
único do art. 13 do Anexo da Resolução ANTAQ nº 3.220, de 8 de janeiro de 2014, que tem como
objeto estabelecer procedimentos para a elaboração de projetos de arrendamentos e definir a
metodologia de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de arrendamento de
áreas e instalações portuárias nos portos organizados.

Trabalhista
1 – Ministério da Economia / Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – Portaria
SEPRT/ME nº 1.809, de 12 de fevereiro de 2021.
Altera o Anexo da Portaria SEPRT nº 604, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre a autorização
permanente para trabalho aos domingos e feriados civis e religiosos a que se refere o artigo 68,
parágrafo único, da CLT.
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