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Nº 145, sexta-feira, 31 de julho de 2015
São José, Recife-PE, CEP. 50.090-310, ficando expresso que qualquer
alteração a ser feita no Quadro dependerá de prévia aprovação desta
Superintendência.
ANDRE LUZ NEGROMONTE

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM SÃO PAULO
PORTARIA Nº 61, DE 30 DE JULHO DE 2015
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SUBSTITUTA, no uso
de suas atribuições legais e tendo em conta a Portaria Ministerial N.º
375/14, de 21/03/14, publicada no D.O.U. de 25/03/14, que subdelegou competência ao SUPERINTENDENTE REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DE SÃO PAULO, para
decidir acerca dos pedidos de autorização para o trabalho aos domingos e feriados civis e religiosos e, considerando o que consta dos
autos do Processo n.º 46219.014904/2015-52 e conceder autorização
à empresa: RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL
S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 71.550.388/0012-03, situada à Fazenda São José II, Gleba B, s/nº, Distrito Potunduva, Município de
Jaú, Estado de São Paulo, nos termos do que prescreve os artigos 68
e 70, da C.L.T. e as disposições da Lei Nº 605, de 05/01/49 e seu
Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 27.048, de 12/08/49, pelo
prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta, renovável por
igual período, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término desta autorização, observados os requisitos constantes nas alíneas do artigo 2º, da referida
Portaria Ministerial N.º 375/14. Outrossim, observa-se que a presente
autorização estará sujeita ao cancelamento em caso de descumprimento das exigências constantes da mencionada Portaria Ministerial,
constatada a hipótese por regular inspeção do trabalho.
VILMA DIAS

.

Ministério dos Transportes
GABINETE DO MINISTRO
o-

PORTARIA N 187, DE 30 DE JULHO DE 2015
Estabelece diretrizes e condições para as
nomeações de cargos em comissão no Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT.
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, parágrafo único, incisos I
e II, da Constituição Federal, bem como tendo em vista o disposto na
Portaria nº 1.056, de 11 de junho de 2003, da Casa Civil da Presidência da República, e
Considerando a edição do Decreto nº 8.489, de 10 de julho
de 2015, que, dentre outras, aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das Funções de Confiança do Departamento Nacional de Infrestrutura de Transportes DNIT, cuja mudança marca o fortalecimento da estrutura administrativa e funcional daquele Departamento;
Considerando o encerramento do Convênio de descentralização das atribuições hidroviárias para a Companhia Docas do Estado do Maranhão - CODOMAR, resolve:
Art. 1º Tornar privativa para os servidores das carreiras do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e
para os servidores investidos em cargos do Plano Especial de Cargos
do DNIT a nomeação para os seguintes cargos em comissão de sua
estrutura organizacional:
I - Coordenadores-Gerais - DAS 101.4; e
II - Superintendentes Regionais - DAS 101.4.
§1º Não se aplica o disposto no caput ao provimento dos
cargos de Coordenadores-Gerais das Administrações Hidroviárias,
descritos no anexo II do Decreto nº 8.489, de 10 de julho de 2015.
§2º Os cargos em comissão mencionados nos incisos I e II,
que estejam atualmente ocupados por agentes que não atendem aos
requisitos desta Portaria, serão gradativamente preenchidos pelos servidores mencionados no caput, na medida em que ocorrer sua vacância.
§3º Excepcionalmente, as nomeações para os cargos em comissão de que trata este ato poderão recair sobre servidores ou empregados públicos ativos ou inativos, que possuam nível de escolaridade superior, da administração pública federal.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 329, de 05 de dezembro
de 2011.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANTONIO CARLOS RODRIGUES
RETIFICAÇÃO
Na Portaria GM/MT nº 176 de 28 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 143, de 29 de julho de 2015,
Seção 1, página 78 e 79, onde se lê: "... nos trechos entre a Divisa
SC/RS e Osório, entre Camaquã e Estância Velha, entre a Divisa
SC/RS e Passo Fundo, entre Passo Fundo e Carazinho, entre Osório
e o entroncamento com a BR-392 e o entroncamento com a BR-158
e o entroncamento com a BR-116..." Leia-se: "... nos trechos da BR-

101, entre a divisa RS/SC e Osório/RS, da BR-116, entre o entroncamento com a BR-290(B) (p/ Arroio dos Ratos) e o entroncamento com a BR-470/RS-350 (p/ Camaquã), da BR-290, entre
Osório/RS e o entroncamento com a BR-116 (p/ Guaíba), e da BR386, entre o entroncamento com a BR-116(B)/290 (Porto Alegre) e o
entroncamento com a BR-377(A) (p/ Carazinho)..."

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
PORTARIA N o- 233, DE 29 DE JULHO DE 2015
A Superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodoviária, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso
de suas atribuições e em conformidade com a Deliberação n.º 157/10,
de 12 de maio de 2010, fundamentada no que consta do Processo n.º
50520.030448/2015-41, resolve:
Art. 1º Autorizar a implantação de rede de distribuição de
energia elétrica na faixa de domínio da Rodovia Deputado Wilson
Mattos Branco, BR-392/RS, por meio de travessia no km 044+780m,
em Rio Grande/RS, de interesse da CEEE-D - Companhia Estadual
de Distribuição de Energia Elétrica.
Art. 2º Na implantação e conservação da referida rede de
distribuição de energia elétrica, a CEEE-D deverá observar as medidas de segurança recomendadas pela ECOSUL - Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A, responsabilizando-se por danos
ou interferências com redes não cadastradas e preservando a integridade de todos os elementos constituintes da Rodovia.
Art. 3º A CEEE-D não poderá iniciar a implantação da rede
de distribuição de energia elétrica objeto desta Portaria antes de
assinar, com a ECOSUL, o Contrato de Permissão Especial de Uso,
referente às obrigações especificadas, e sem apresentar a licença ambiental, se necessária.
Art. 4º A ECOSUL deverá encaminhar, à Unidade Regional
do Rio Grande do Sul - URRS, uma das vias do Contrato de Permissão Especial de Uso, tão logo seja assinado pelas partes.
Art. 5º A CEEE-D assumirá todo o ônus relativo à implantação, à manutenção e ao eventual remanejamento dessa rede de
distribuição de energia elétrica, responsabilizando-se por eventuais
problemas decorrentes da mesma e que venham a afetar a Rodovia.
Art. 6º A CEEE-D deverá concluir a obra de implantação da
rede de distribuição de energia elétrica no prazo de 120 (cento e
vinte) dias após a assinatura do Contrato de Permissão Especial de
Uso.
§ 1º Caso a CEEE-D verifique a impossibilidade de conclusão da obra de implantação da rede de distribuição de energia
elétrica no prazo estabelecido no caput, deverá solicitar à ECOSUL
sua prorrogação, por período não superior ao prazo original, devendo
fazê-lo antes do esgotamento do mesmo, a fim de que seja analisado
o pedido e emitida a autorização.
§ 2º Se a solicitação de prorrogação de prazo for recebida
pela ANTT após o esgotamento do prazo original, caberá apenas a
concessão de um novo prazo.
Art. 7º Caberá à ECOSUL acompanhar e fiscalizar a execução do projeto executivo por ela aprovado e manter o cadastro
referente à rede de distribuição de energia elétrica.
Art. 8º A CEEE-D deverá apresentar, à URRS e à ECOSUL,
o projeto as built, em meio digital (CAD) referenciado aos marcos
topográficos da Rodovia.
Art. 9º A autorização concedida por meio desta Portaria tem
caráter precário, podendo ser revogada, anulada ou cassada a qualquer
tempo, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade da
ANTT.
Parágrafo único. A CEEE-D abstém-se de cobrar qualquer
tipo de indenização em razão da revogação, anulação ou cassação da
autorização, bem como reembolso em virtude dos custos com as
obras executadas.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
VIVIANE ESSE
o-

PORTARIA N 234, DE 29 DE JULHO DE 2015
A Superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodoviária, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso
de suas atribuições e em conformidade com a Deliberação n.º 157/10,
de 12 de maio de 2010, fundamentada no que consta do Processo n.º
50520.030270/2015-39, resolve:
Art. 1º Autorizar a pavimentação de via marginal na faixa de
domínio da Rodovia BR-116/SC, no km 178+800m, na Pista Sul, em
São Cristóvão do Sul/SC, de interesse da Prefeitura Municipal de São
Cristóvão do Sul/SC.
Art. 2º Na pavimentação e conservação da referida via marginal, a Prefeitura Municipal deverá observar as medidas de segurança recomendadas pela Autopista Planalto Sul S/A, responsabilizando-se por danos ou interferências com redes não cadastradas e
preservando a integridade de todos os elementos constituintes da
Rodovia.
Art. 3º A Prefeitura Municipal não poderá iniciar a pavimentação da via marginal objeto desta Portaria antes de assinar, com
a Autopista Planalto Sul S/A, o Contrato de Permissão Especial de
Uso, referente às obrigações especificadas, e sem apresentar a licença
ambiental, se necessária.
Art. 4º A Autopista Planalto Sul S/A deverá encaminhar, à Unidade Regional do Rio Grande do Sul - URRS, uma das vias do Contrato
de Permissão Especial de Uso, tão logo seja assinado pelas partes.
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Art. 5º A Prefeitura Municipal assumirá todo o ônus relativo
à pavimentação, à manutenção e ao eventual remanejamento dessa via
marginal, responsabilizando-se por eventuais problemas decorrentes
da mesma e que venham a afetar a Rodovia.
Art. 6º A Prefeitura Municipal deverá concluir a obra de
pavimentação da via marginal no prazo de 05 (cinco) meses após a
assinatura do Contrato de Permissão Especial de Uso.
§ 1º Caso a Prefeitura Municipal verifique a impossibilidade
de conclusão da obra de pavimentação da via marginal no prazo
estabelecido no caput, deverá solicitar à Autopista Planalto Sul S/A
sua prorrogação, por período não superior ao prazo original, devendo
fazê-lo antes do esgotamento do mesmo, a fim de que seja analisado
o pedido e emitida a autorização.
§ 2º Se a solicitação de prorrogação de prazo for recebida
pela ANTT após o esgotamento do prazo original, caberá apenas a
concessão de um novo prazo.
Art. 7º Caberá à Prefeitura Municipal acompanhar e fiscalizar a execução do projeto executivo por ela aprovado e manter o
cadastro referente à via marginal.
Art. 8º A Prefeitura Municipal deverá apresentar, à URRS e
à Autopista Planalto Sul S/A, o projeto as built, em meio digital
(CAD) referenciado aos marcos topográficos da Rodovia.
Art. 9º A autorização concedida por meio desta Portaria tem
caráter precário, podendo ser revogada, anulada ou cassada a qualquer
tempo, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade da
ANTT.
Parágrafo único. A Prefeitura Municipal abstém-se de cobrar
qualquer tipo de indenização em razão da revogação, anulação ou
cassação da autorização, bem como reembolso em virtude dos custos
com as obras executadas.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
VIVIANE ESSE

SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
DE CARGAS
PORTARIA N o- 87, DE 24 DE JULHO DE 2015
O Superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transporte
Ferroviário de Cargas - SUFER da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade
com a Deliberação nº 158/2010, alterada pela Deliberação nº 038 de
22/02/2013, Resolução ANTT nº 2.695/2008 e no que consta do
Processo nº 50510.023238/2015-16, resolve:
Art. 1º Autorizar a implantação do Projeto de Interesse de
Terceiro - PIT de travessia subterrânea de tubulação condutora de gás
natural no km 440+672, no município de Nossa Senhora do Socorro/SE, em favor da Sergipe Gás S.A. - SERGAS, com impacto na
malha ferroviária concedida à Ferrovia Centro Atlântica S.A. FCA.
§ 1º - Em caso de declaração de reversibilidade das obras
pelo Poder Concedente, não será devida indenização em favor da
Concessionária ou de terceiros.
§2º - A Concessionária deverá encaminhar à ANTT, se houver, cópia dos Aditivos, formalizados com o terceiro interessado, em
até 10 (dez) dias após a sua assinatura.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE PORTO MENDES DE SOUZA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
PORTARIA Nº 1.003, DE 30 DE JULHO DE 2015
O DIRETOR-GERAL INTERINO DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT,
no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 21, inciso IV, da
Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto nº 5765,
de 27 de abril de 2006, publicado no D.O.U de 28/04/2006, e o artigo
124 - Inciso IV e V, e Parágrafo único, do Regimento Interno do
DNIT, aprovado pela Resolução nº 10, do Conselho de Administração, publicada no D.O.U de 26.02.2007, Resolução nº 20, de 13 de
abril de 2015, do Conselho de Administração, publicada no D.O.U de
29/04/2015, e tendo em vista o constante no o disposto no art. 5º,
inciso XXIV, da Constituição Federal; inciso IX, do art. 82, da Lei n.
10.233, de 05/06/2001; inciso XIX, do art. 1º da Estrutura Regimental
aprovada pelo Decreto n. 5.765, de 27/04/2006; art. 5º, alínea "i", do
Decreto-Lei n. 3.365, de 21/06/1941, e tendo em vista o contido no
processo nº 50608.000198/2014-74, resolve:
Declarar de utilidade pública, para efeito de desapropriação e
afetação a fins ferroviários, terras e benfeitorias abrangidas pela faixa
de domínio constante no projeto executivo de engenharia referente às
Obras de Transposição de Via Férrea no município de Guararema no
estado de São Paulo; Ferrovia: EF-105/SP - Trecho: Rio de Janeiro São Paulo; Subtrecho: Mogi das Cruzes - São José dos Campos;
Segmento: Guararema; Lote: Único, aprovado pelo Superintendente
Regional do DNIT no Estado de São Paulo por meio da Portaria n°
052, de 13 de novembro de 2013, publicada no Boletim Administrativo n° 049 de 02 a 06/12/13. Conforme desenhos PEET (inicial
e final) n.º 001/2015 e 002/2015, que constam do Projeto Executivo
de engenharia, depositado no arquivo técnico da DPP.
VALTER CASIMIRO SILVEIRA
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