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Nº 206, quarta-feira, 28 de outubro de 2015
SECRETARIA EXECUTIVA
o-

PORTARIA N 528, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Portaria nº 245/GM/MT, de 04 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 08 de outubro de 2015, alterada
pela Portaria nº 316/GM/MT, de 22 de outubro de 2015, publicado no
Diário Oficial da União de 23 de outubro de 2015, resolve:
Art. 1º A Comissão de Seleção instituída pela Portaria nº
245/GM/MT, alterada pela Portaria nº 316/GM/MT, terá a seguinte
composição:
I - Pela Secretaria de Fomento para Ações de Transportes SFAT do Ministério dos Transportes - MT:
Titular: Dino Antunes Dias Batista;
Suplente: Henrique Oliveira Mendes;
II - Pela Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT:
Titular: Stéphane Louis Georges Quebaud
Suplente: Érico Reis Guzen
III - Pela Empresa de Planejamento e Logística - EPL:
Titular: Diogenes Eduardo Cardoso Alvares
Suplente: Fernando Castilho
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NATÁLIA MARCASSA DE SOUZA

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
PORTARIA N o- 332, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015
O 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, fundamentado no que consta do Processo nº
50515.049009/2015-81, resolve:
Art. 1º Autorizar a readequação de acesso localizado na faixa
de domínio da Rodovia Régis Bittencourt, BR-116/SP, no km
555+780m, na Pista Norte, em Barra do Turvo/SP, de interesse do
Comércio de Combustíveis Giovanella Ltda..
Art. 2º Na readequação e conservação do referido acesso, o
Giovanella deverá observar as medidas de segurança recomendadas
pela Autopista Régis Bittencourt 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 O Giovanella não poderá iniciar a readequação do
acesso objeto desta Portaria antes de assinar, com a Autopista Régis
Bittencourt 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 Régis Bittencourt S/A deverá encaminhar, à Unidade Regional de São Paulo - URSP, uma das vias do
Contrato de Permissão Especial de Uso, tão logo seja assinado pelas
partes.
Art. 5º O Giovanella assumirá todo o ônus relativo à readequação, à manutenção e ao eventual remanejamento desse acesso,
responsabilizando-se por eventuais problemas decorrentes do mesmo
e que venham a afetar a Rodovia.
Art. 6º O Giovanella deverá concluir a obra de readequação
do acesso no prazo de 12 (doze) meses após a assinatura do Contrato
de Permissão Especial de Uso.
§ 1º Caso o Giovanella verifique a impossibilidade de conclusão da obra de readequação do acesso no prazo estabelecido no
caput, deverá solicitar à Autopista Régis Bittencourt 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 Autopista Régis Bittencourt S/A acompanhar e fiscalizar a execução do projeto executivo por ela aprovado
e manter o cadastro referente ao acesso.
Art. 8º O Giovanella deverá apresentar, à URSP e à Autopista Régis Bittencourt 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. O Giovanella 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.
LUIZ FERNANDO CASTILHO

PORTARIA N o- 333, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015
O 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, fundamentado no que consta do Processo nº
50510.029947/2015-13, resolve:
Art. 1º Autorizar a construção de acesso na faixa de domínio
da Rodovia Fernão Dias, BR-381/MG, no km 717+930m, na Pista
Sul, em Carmo da Cachoeira/MG, de interesse do Sr. Emanuel Lucas
Santos.
Art. 2º Na construção e conservação do referido acesso, o Sr.
Emanuel deverá observar as medidas de segurança recomendadas pela
Autopista Fernão Dias 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 O Sr. Emanuel não poderá iniciar a construção do
acesso objeto desta Portaria antes de assinar, com a Autopista Fernão
Dias 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 Fernão Dias S/A deverá encaminhar, à
Unidade Regional de Minas Gerais - URMG, uma das vias do Contrato de Permissão Especial de Uso, tão logo seja assinado pelas
partes.
Art. 5º O Sr. Emanuel assumirá todo o ônus relativo à construção, à manutenção e ao eventual remanejamento desse acesso,
responsabilizando-se por eventuais problemas decorrentes do mesmo
e que venham a afetar a Rodovia.
Art. 6º O Sr. Emanuel deverá concluir a obra de construção
do acesso no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do
Contrato de Permissão Especial de Uso.
§ 1º Caso o Sr. Emanuel verifique a impossibilidade de
conclusão da obra de construção do acesso no prazo estabelecido no
caput, deverá solicitar à Autopista Fernão Dias 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 Autopista Fernão Dias S/A acompanhar e
fiscalizar a execução do projeto executivo por ela aprovado e manter
o cadastro referente ao acesso.
Art. 8º O Sr. Emanuel deverá apresentar, à URMG e à
Autopista Fernão Dias 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. O Sr. Emanuel 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.
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§ 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 CONCEBRA 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 CEMIG deverá apresentar, à URMG e à CONCEBRA, 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 CEMIG 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.
LUIZ FERNANDO CASTILHO

.

Tribunal de Contas da União
PORTARIA N o- 301, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015
Delega competência ao Secretário de Controle Externo no Estado da Paraíba para
assinar Acordo de Cooperação Técnica
com o Ministério Público Federal da Paraíba, visando estabelecer meios eletrônicos
para troca de informações.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em
vista o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução-TCU nº 211, de 18 de
junho de 2008, resolve:
Art. 1º Fica delegada competência ao Secretário de Controle
Externo no Estado da Paraíba para assinar, em nome do Tribunal de
Contas da União (TCU), Acordo de Cooperação Técnica com o
Ministério Público Federal da Paraíba.
Art. 2º Fica designado o Secretário de Controle Externo no
Estado da Paraíba para zelar pelo acompanhamento da execução do
acordo a que se refere o art. 1º desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA

PLENÁRIO

LUIZ FERNANDO CASTILHO
o-

PORTARIA N o- 334, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015
O Superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodoviária, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso
de suas atribuições e em conformidade com a Deliberação nº 157/10,
de 12 de maio de 2010, fundamentado no que consta do Processo nº
50510.027301/2015-93, resolve:
Art. 1º Autorizar a implantação de rede de distribuição de
energia elétrica na faixa de domínio da Rodovia BR-262/MG, por
meio de travessia no km 412+084m, em Igaratinga/MG, de interesse
da CEMIG Distribuição S/A.
Art. 2º Na implantação e conservação da referida rede de
distribuição de energia elétrica, a CEMIG deverá observar as medidas
de segurança recomendadas pela CONCEBRA - Concessionária das
Rodovias Centrais do Brasil 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 CEMIG não poderá iniciar a implantação da rede
de distribuição de energia elétrica objeto desta Portaria antes de
assinar, com a CONCEBRA, o Contrato de Permissão Especial de
Uso, referente às obrigações especificadas, e sem apresentar a licença
ambiental, se necessária.
Art. 4º A CONCEBRA deverá encaminhar, à Unidade Regional de Minas Gerais - URMG, uma das vias do Contrato de
Permissão Especial de Uso, tão logo seja assinado pelas partes.
Art. 5º A CEMIG 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 CEMIG deverá concluir a obra de implantação da
rede de distribuição de energia elétrica no prazo de 115 (cento e
quinze) dias após a assinatura do Contrato de Permissão Especial de
Uso.
§ 1º Caso a CEMIG verifique a impossibilidade de conclusão
da obra de implantação da rede de distribuição de energia elétrica no
prazo estabelecido no caput, deverá solicitar à CONCEBRA 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.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015102800081

ATA N 42, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidente: Ministro Aroldo Cedraz
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares
Bugarin
Secretário das Sessões: AUFC Luiz He'nrique Pochyly da Costa
Subsecretária do Plenário: AUFC Marcia Paula Sartori
À hora regimental, a Presidência declarou aberta a sessão
ordinária do Plenário, com a presença dos Ministros Walton Alencar
Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro,
Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo, dos Ministros-Substitutos
Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho (convocado
para substituir o Ministro Raimundo Carreiro) e Weder de Oliveira e
do Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin. Ausentes o Ministro Raimundo Carreiro, em férias, e o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em missão oficial.
HOMOLOGAÇÃO DE ATAS
O Tribunal Pleno homologou as Atas nºs 40 e 41, referentes
às sessões extraordinária e ordinária realizadas em 7 e 14 de outubro
(Regimento Interno, artigo 101).
PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET
Os anexos desta ata, de acordo com a Resolução nº
184/2005, estão publicados na página do Tribunal de Contas da União
na Internet (www.tcu.gov.br).
COMUNICAÇÕES (v. inteiro teor no Anexo I a esta Ata)
Da Presidência:
Apresentação de projeto de Resolução que altera a Resolução-TCU nº 146, que dispõe sobre implementação da Gratificação
de Desempenho dos integrantes da Carreira de Especialista do Tribunal de Contas da União;
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