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SUPERINTENDÊNCIA DE PADRÕES OPERACIONAIS
GERÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE PESSOAL

GERÊNCIA TÉCNICA DE FATORES HUMANOS

PORTARIA No- 2.106, DE 23 DE JUNHO DE 2017

O GERENTE TÉCNICO DE FATORES HUMANOS SUBS-
TITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o item 4.5.2.2(a)(iv)
do Manual de Cargos e Funções MCF-0001/SPO, Revisão C, apro-
vado pela Portaria nº 1.767/SPO, de 23 de maio de 2017, tendo em
vista o disposto no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil nº 67
(RBAC nº 67) e na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e
considerando o que consta do processo nº 00065.172897/2013-41,
resolve:

Art. 1º Revalidar, até 4 de julho 2020, o credenciamento do
médico DOMINGO MARCOLINO BRAILE, CRM-SP 10.665,
MC25, para a realização de exames de saúde periciais no endereço
Rua Luiz Vaz de Camões, 3111, Redentora, São José do Rio Preto
(SP), para fins de emissão de Certificado Médico Aeronáutico de 2ª,
4ª e 5ª classes, em com o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil nº
67 (RBAC nº 67).

Parágrafo único. O credenciamento poderá ser suspenso a
qualquer tempo por descumprimento de quaisquer dos requisitos pre-
vistos no RBAC nº 67.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALBERT COSTA REBELLO

AGÊNCIA NACIONAL
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

RESOLUÇÃO No- 5.464, DE 23 DE JUNHO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso da competência
que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do Regimento Interno,
considerando o que consta do processo nº 50300.002401/2015-82 e
tendo em vista o deliberado pela Diretoria Colegiada em sua 418ª
Reunião Ordinária, realizada em 6 de março de 2017, resolve:

Art. 1º Aprovar o Manual de Análise de Estudos de Via-
bilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA, na forma do
documento SEI nº 0297547, o qual passa a integrar esta Resolução,
na figura de anexo, independentemente de transcrição.

Art. 2º Cientificar o Tribunal de Contas da União - TCU da
presente decisão, em atenção ao Item 9.2.3 do Acórdão nº
2.200/2015-TCU-Plenário.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

ADALBERTO TOKARSKI

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E
COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

UNIDADE REGIONAL DE BELÉM

DESPACHO DO CHEFE
Em 20 de abril de 2017

Nº 33 - Processo nº 50300.005235/2016-57. Penalizada: Idevaldo
Sarges Ramos, CNPJ nº 34.880.252/0001-74. Objeto e Fundamento
Legal: Aplicar penalidade de multa pecuniária no valor total de R$
885,79; pelo cometimento das infrações tipificadas nos incisos VIII,
IX e XVI do art. 20 da Norma aprovada pela Resolução nº 912/2007-
A N TA Q .

ANA PAULA FAJARDO ALVES

AGÊNCIA NACIONAL
DE TRANSPORTES TERRESTRES

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

FERROVIÁRIO DE CARGAS

PORTARIA No- 82, DE 22 DE JUNHO DE 2017

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA E SER-
VIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS DA
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto
na Deliberação ANTT nº 158/2010 e alterações, com a Resolução
ANTT nº 2.695/2008 e no que consta dos autos do Processo ANTT
n° 50500.025953/2017-74, resolve:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO

DA 20ª REGIÃO

PORTARIA No- 291, DE 27 DE JUNHO DE 2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pelo procu-
rador do Trabalho subscrito, titular do 3º Ofício Geral da Procu-
radoria Regional do Trabalho da 20ª Região/Sergipe (PRT20/SE), no
uso de suas atribuições legais e considerando:

1. a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da Re-
pública Federativa do Brasil (Constituição Federal - CF, art. 1º, in-
cisos II, III e IV);

2. os objetivos fundamentais da República traçados no art. 3º
da CF, com destaque para a constituição de uma sociedade livre, justa
e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução
das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação (incisos I, III e IV);

3. os direitos e garantias fundamentais previstos no Titulo II
da CF;

4. a valorização do trabalho humano como um dos fun-
damentos da ordem econômica, ordem esta que tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, ob-
servados, entre outros, os princípios da função social da propriedade,
da defesa do meio ambiente, a redução das desigualdade regionais e
sociais e a busca do pleno emprego (CF, art. 170);

5. a observância das disposições que regulam as relações de tra-
balho e o favorecimento do bem-estar dos trabalhadores como parâmetros
de aferição da função social da propriedade (CF, art. 186, incisos III e IV);

6. o primado do trabalho como base e o bem-estar e a justiça
social como objetivos, ambos da ordem social (CF, art. 193);

7. notícia de fato apresentada na PRT20/SE por por pessoa(s)
cuja(s) identidade(s) é(são) mantida(s) sob sigilo, visto que a pu-
blicidade dos atos pode acarretar prejuízo às investigações, bem como
aos direitos da(s) pessoa(s) noticiante(s), autuada sob o número
000390.2017.20.000/8, bem como as peças de informação que a
acompanham;

8. o quanto já apurado na fase preparatória do procedimento
acima referido, onde se verificam indícios de lesão à ordem jurídica
e a direitos constitucionalmente garantidos relacionados a ABUSO
DO PODER DIRETIVO; IRREGULARIDADES NO FORNECI-
MENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR; IRREGULA-
RIDADES REMUNERATÓRIAS; e, por fim,

9. ser o Ministério Público instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (CF, art. 127);

resolve, com fulcro nos arts. 129, inciso III, da CF, 6º, inciso
VII, "d" e 84, inciso II, da Lei Complementar 75/93, e 8º, § 1º, da Lei
7.347/85, instaurar INQUÉRITO CIVIL em desfavor da SOCIEDA-
DE SERGIPANA MONTE SIÃO (CNPJ 07.502.775/0001-04, loca-
lizada na Rua Estância, 344, centro, Aracaju/SE, CEP 49010-180).
Designa(m)-se o(s) servidor(es) lotado(s) no Ofício do qual o sig-
natário é titular para secretariar(em) o feito. Para fins de diligências
iniciais, cumpram-se as determinações contidas no despacho que en-
seja esta instauração. Afixe-se a presente portaria no local de cos-
tume. Publique-se.

MÁRIO LUIZ VIEIRA CRUZ
Procurador do Trabalho

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
S E C R E TA R I A

PORTARIA No- 441, DE 27 DE JUNHO DE 2017

Subdelegar ao Diretor do Departamento de
Gestão de Pessoas a prática de atos ad-
ministrativos, no âmbito do Ministério Pú-
blico Militar.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelas Portarias PGJM nº 290, de 5 de
dezembro de 2013, e PGJM Nº 114, de 31 de agosto de 2016,
resolve:

Art. 1º Subdelegar ao Diretor do Departamento de Gestão de
Pessoas a prática dos seguintes atos administrativos, no âmbito do
Ministério Público Militar:

I - Homologar direitos definidos em Lei, relativos a licenças
e afastamentos:

a) por 1 (um) dia, para doação de sangue (art. 97, I, da Lei
nº 8.112/1990);

b) por 2 (dois) dias, para alistamento eleitoral (art. 97, II, da
Lei nº 8.112/1990);

c) por 8 (oito) dias consecutivos em razão de casamento,
bem como de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta
ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos
(art. 97, III, "a" e "b", da Lei nº 8.112/1990 e artigo 203, I e II, da LC
75/1993);

d) licença à gestante (licença-maternidade) e licença à ado-
tante, e suas respectivas prorrogações, conforme artigos 207 e 210,
ambos da Lei nº 8.112/1990, artigo 223, III, da LC 75/1993 e Lei nº
11.770/2008, Portaria PGR/MPU nº 510/2008 e Portaria PGJM Nº
281/2011 e Portaria PGR/MPU Nº 563/2013);

e) licença-paternidade por 5 (cinco) dias consecutivos, pror-
rogáveis por mais 15 (quinze), em razão do nascimento, adoção ou
guarda judicial para fim de adoção (art. 208, da Lei nº 8.112/1990,
artigo 223, IV, da LC 75/1993 e Portaria PGR/MPU Nº 36/2016).

II - Deferir pagamento de substituições de função comis-
sionada aos servidores do Ministério Público Militar (art. 38 da Lei nº
8 . 11 2 / 1 9 9 0 ) ;

III - Promover inscrição ou cancelamento de dependentes,
para fins de concessão de auxílio pré-escolar, de auxílio-natalidade e
de Imposto de Renda;

IV - Deferir a fixação, alteração, interrupção ou suspensão de
gozo de férias de servidores;

Ministério Público da União
.

Art. 1º Autorizar as obras para implantação do Projeto de
Interesse de Terceiro - PIT relativo à travessia aérea de cabo de fibra
óptica, pela Parananet Telecom LTDA EPP, no km 578+450 da malha
concedida à RUMO Malha Sul S.A. - RMS, no município de Apu-
carana/PR.

Art. 2º Fixar o percentual de 10% (dez por cento) da receita
líquida da atividade autorizada, conforme prevê o Contrato de Con-
cessão.

Art. 3º A Concessionária deverá encaminhar à ANTT, sem-
pre que celebrado, cópia dos Aditivos formalizados com o terceiro
interessado em até 10 (dez) dias após a sua assinatura.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALEXANDRE PORTO MENDES DE SOUZA

PORTARIA No- 83, DE 22 DE JUNHO DE 2017

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA E SER-
VIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS DA
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto
na Deliberação ANTT nº 158/2010 e alterações, com a Resolução
ANTT nº 2.695/2008 e no que consta dos autos do Processo ANTT
n° 50500.025948/2017-61, resolve:

Art. 1º Autorizar as obras para implantação do Projeto de
Interesse de Terceiro - PIT relativo à travessia aérea de energia, pela
COPEL Distribuição S.A., no km 260+663 da malha concedida à
RUMO Malha Sul S.A. - RMS, no município de Teixeira Soa-
res/PR.

Art. 2º Fixar o percentual de 10% (dez por cento) da receita
líquida da atividade autorizada, conforme prevê o Contrato de Con-
cessão.

Art. 3º A Concessionária deverá encaminhar à ANTT, sem-
pre que celebrado, cópia dos Aditivos formalizados com o terceiro
interessado em até 10 (dez) dias após a sua assinatura.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALEXANDRE PORTO MENDES DE SOUZA
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