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Onde,
CC= coeficiente tarifário calculado;
CC(t-1)= coeficiente tarifário do ano anterior;
ODi= preço de combustível, ANP / média Brasil - óleo
diesel, relativo ao segundo mês anterior ao da data de reajuste;
OD0= preço de combustível, ANP / média Brasil - óleo
diesel, relativo ao segundo mês anterior ao da data-base de referência;
OCi= número índice do IPCA, para outros custos, relativo ao
segundo mês anterior ao da data de reajuste;
CO0= número índice do IPCA, para outros custos, relativo ao
segundo mês anterior ao da data-base de referência.
RETIFICAÇÃO
No artigo 1º da Deliberação nº 385, de 2 de dezembro de
2015, publicada no DOU nº 235, de 9.12.2015, seção 1, página 125,
onde se lê: "... situado no município de Alexânia..."; leia-se: "...
situado no Município de Professor Jamil...".

SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
PORTARIA Nº 15, DE 15 DE JANEIRO DE 2016
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, resolve:
Autorizar a construção de passagem inferior de pedestres na
faixa de domínio da Rodovia Santos Dumont, BR-116/RJ, no km
080+200m, em Teresópolis/RJ, de interesse da Secretaria de Obras do
Estado do Rio de Janeiro - SEOBRAS-RJ. Processo nº
50505.013413/2014-55.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O inteiro teor das Portarias acima encontra-se disponível no
sítio da ANTT na rede mundial de computadores - Endereço
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/355/Legislacao.html.
LUIZ FERNANDO CASTILHO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2016
Estabelecer as diretrizes para a publicação
de Portaria de Declaração de Utilidade Pública.
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso das
atribuições que lhe conferem o artigo 24, da Estrutura Regimental
aprovado pelo Decreto nº 8.489, de 10 de julho de 2015, publicado no
DOU, de 13/07/2015, e tendo em vista o constante no
processo nº 50600.045387/2014-46, e;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.462, de 05 de agosto de
2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Pública RDC, e o Decreto nº 7.581 de 11 outubro de 2011 e alterações
contidas no Decreto nº 8.080/2013, que regulamenta o citado Regime;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.688/2012 que permite a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas às obras
constantes do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 74 do Decreto nº
7.581/2011 e 8.080/2013, que define que o instrumento convocatório
das licitações para contratação de obras e serviços de engenharia sob
o Regime de Contratação Integrada deverá conter Anteprojeto de
Engenharia;
CONSIDERANDO o Acórdão nº 850/2015 - TCU - Plenário, item 9.2.1 que recomenda ao DNIT que a declaração de utilidade pública seja feita antes da conclusão do processo licitatório;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 82, Inciso IX da Lei
10.233/2001, que prevê como atribuição do DNIT a declaração de
utilidade pública de bens e propriedades a serem desapropriados para
implantação do Sistema Federal de Viação;
CONSIDERANDO a alínea i, do Decreto-Lei 3365/41, que
considera caso de utilidade pública a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; e
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 11/2013/DES/DPP,
aprovada pelo Diretor Executivo, que padroniza no DNIT a execução
de procedimentos de desapropriação e reassentamento no âmbito de
empreendimentos a serem licitados e contratados por meio do Regime
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC; resolve:
Art. 1º ESTABELECER a presente Instrução de Serviço para
regular os procedimentos de publicação de Portarias de Declaração de
Utilidade Pública para efeitos de desapropriação e afetação a fins
viários.
Art. 2º Para os fins previstos nesta Instrução de Serviço,
entende-se por:
I - faixa de domínio: base física sobre a qual assenta uma
rodovia ou ferrovia, constituída pelas pistas de rolamento e vias
férreas, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização, faixa lateral de segurança e demais instalações inclusive os acréscimos necessários à sua expansão até o alinhamento das cercas que separam a
via dos imóveis marginais ou da faixa do recuo.
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II - faixa de domínio projetada: representação gráfica linear
que delimita a área de terras necessária à execução do empreendimento viário;
III - eixo: linha principal, verdadeira ou imaginária, que
passa pelo centro de um corpo simetricamente;
IV - faixa de utilidade pública: representação gráfica linear
de 150 metros, para cada lado, contados do eixo da via, previsto no
Anteprojeto de Engenharia.
V - poligonal da faixa de utilidade pública: conjunto de
coordenadas geográficas em Sistema Referencial Sirgas 2000, determinadas pela área formada pela faixa de utilidade pública e extraídas por meio de Sistema de Informação Geográfica.
VI - as built: é a documentação técnica desenvolvida com o
objetivo de registrar textualmente e representar graficamente o que
efetivamente foi executado no Empreendimento. O as built resulta das
alterações físicas e financeiras efetuadas no projeto original.
Art. 3º A aplicação do conceito de faixa de utilidade pública
não interfere na definição da faixa de domínio.
Parágrafo único. A definição da faixa de domínio obedecerá
aos normativos vigentes.
Art. 4º As Portarias de Declaração de Utilidade Pública,
serão editadas e publicadas com base na poligonal da faixa de utilidade pública, contendo as coordenadas geográficas da área.
Parágrafo único. Ficam excluídos da declaração de utilidade
pública a faixa de domínio existente.
Da Solicitação e Elaboração do Ato Declaratório
Art. 5º A portaria de Declaração de Utilidade pública, deve
ser solicitada previamente ao início da obra e para tal a Unidade
Administrativa responsável pela ação deve solicitá-la por intermédio
de processo administrativo específico, contendo:
I - memorando de abertura de processo;
II - geometria da obra em CAD, aceita pela respectiva Diretoria ou Superintendência, georreferenciada, contendo o eixo da via,
faixa de domínio existente e projetada em arquivo digital e, se possível, em meio físico;
III - documentos e/ou desenhos técnicos complementares
IV - memorando de solicitação de portaria de utilidade pública;
Art. 6º O processo administrativo deve conter, pelo menos,
as seguintes informações:
I - identificação da obra (rodovia, ferrovia ou obras aquaviárias), seguida da correspondente nomenclatura, inclusive com a
sigla da unidade da federação onde se situam os bens imóveis e
benfeitorias a serem desapropriados;
II - Sistema Nacional de Viação - SNV (Se aplicável);
III - identificação da largura da faixa de domínio, existente e
projetada.
Art. 7º O requerente deve definir o objeto do pedido, informando as características técnicas da via, quer seja rodoviária, ferroviária ou obras de complexos aquaviários.
Art. 8º Em caso de obras de melhorias, adequações de capacidade, duplicação, pavimentação de rodovias implantadas e federalização de vias o requerente deve proceder à pesquisa completa
do histórico da via, para verificar possíveis procedimentos de desapropriação anteriormente realizados e a definição da largura da
faixa de domínio existente, devendo acrescentar o resultado da pesquisa ao processo administrativo de solicitação da portaria.
Parágrafo Único. Às situações aplicáveis ao caput somente
serão objeto do ato declaratório, com vistas à desapropriação, áreas
que originarem alterações na faixa de domínio já implantada.
Art. 9º Uma vez declarada a faixa de utilidade pública somente as áreas necessárias à consecução da obra serão objeto de
processo desapropriatório.
§ 1º As áreas que forem efetivamente desapropriadas passarão a integrar a faixa de domínio da via, incidindo sobre elas todas
as obrigações que o DNIT possui.
§ 2º As áreas declaradas de utilidade pública e não efetivamente ocupadas pela administração manterão seu status quo ante
após findado o prazo de validade da Portaria de Declaração de Utilidade Pública;
Art. 10. Caso sejam apresentadas alterações de traçado e
soluções no Projeto Geométrico, que extrapolem a faixa de utilidade
pública e estas mudanças sejam aceitas pela unidade administrativa
responsável, emitir-se-ão portarias de utilidade pública retificadoras.
Art. 11. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo
ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data
da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.
Parágrafo único. Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.
Art. 12. Faz-se obrigatória a apresentação do as built.
Parágrafo único. O conteúdo apresentado no as built servirá
como fonte final de informação para a delimitação da faixa de domínio.
Art. 13. O arquivamento das Portarias Declaratórias de Utilidade Pública será feito pelo Arquivo Técnico da sede, pela Unidade
Administrativa responsável pelo empreendimento e pela Coordenação
de Desapropriação, em meio físico e digital.
§ 1º O arquivamento de uma cópia do as built deverá ser
feito juntamente com as respectivas portarias de declaração de utilidade pública.
§ 2º Todo o conteúdo referente aos atos declaratórios de
utilidade pública será inserido no banco de dados espacial do DNIT,
organizado pela setorial responsável pelos serviços de Geoprocessamento.
Art. 14. Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de
sua publicação.
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VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Nº 11, segunda-feira, 18 de janeiro de 2016
DIRETORIA COLEGIADA
RESOLUÇÃO Nº 4.989, DE 13 DE JANEIRO DE 2016
Referenda a Resolução ANTT nº 4.986, de
31 de dezembro de 2015
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Art.
10, §6º, do Anexo da Resolução nº 3.000/2009, Voto DG - 001, de 13
de janeiro de 2016, e no que consta do Processo nº
50500.402937/2015-48, resolve:
Art. 1º Referendar a Resolução nº 4.986, de 31 de dezembro
de 2015, que autorizou as empresas relacionadas em seu Anexo para
a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual
e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO VINAUD
Diretor-Geral
Substituto
RESOLUÇÃO Nº 4.991, DE 13 DE JANEIRO DE 2016
Revoga a autorização concedida à Estrada
de Ferro Vitória a Minas - EFVM, por
meio da Resolução nº 3.053/2009.
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DSL 004, de 6 de janeiro de 2016, e no que consta do Processo n°
50500.036320/2008-09, resolve:
Art. 1º Revogar a autorização concedida à Estrada de Ferro
Vitória a Minas - EFVM, por meio da Resolução nº 3.053, de 10 de
março de 2009, para a implantação de duas linhas no lado esquerdo
do Pátio de Lafayete Bandeira (PATRAG), município de Ouro Branco-MG, sentido Mina de Fábrica, km 148+800, com 1.200 metros
cada; 210m de linha em bitola mista para um girador de locomotivas
próximo ao túnel de acesso ao Pátio de Ouro Branco; o prolongamento da linha de entrada do Pátio em 400m e o prolongamento,
em 230m, da linha de estacionamento de vagões avariados, em bitola
métrica.
Parágrafo único. Não serão reconhecidos investimentos regulatórios para o projeto referido no caput deste artigo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO VINAUD
Diretor-Geral
Substituto
RESOLUÇÃO Nº 4.992, DE 13 DE JANEIRO DE 2016
Autoriza a empresa Verde Transportes Ltda., a operar, sob o regime de Autorização
Especial, o serviço de transporte rodoviário
interestadual de passageiros, entre Rio
Branco (AC) - Boca do Acre (AM).
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DMV 002, de 5 de janeiro de 2016, no que consta do Processo nº
50500.227659/2015-33 e apenso;
CONSIDERANDO que a Autorização Especial do serviço
Rio Branco (AC) - Boca do Acre (AM), da Sociedade Empresarial
Viação Aquiri Ltda., CNPJ nº 63.605.331/0001-75, foi cassada por
meio da Resolução nº 4.211, de 2013; e
CONSIDERANDO o resultado final do Chamamento Público nº. 3/2015, que teve como objeto a seleção de empresa para
prestação, em caráter de autorização especial, do Serviço acima citado, resolve:
Art. 1º Autorizar a Sociedade Empresarial Verde Transportes
Ltda., CNPJ nº 01.751.730/0001-97, a operar o Serviço de Transporte
Rodoviário Interestadual de Passageiros entre Rio Branco (AC) Boca do Acre (AM), sob o regime de Autorização Especial, até o dia
30 de novembro de 2016, podendo expirar antes quando da finalização de concessão de permissão ou de autorização na forma, respectivamente, de edital e regulamento específico.
Art. 2º A Verde Transportes Ltda. deverá operar o referido
Serviço de acordo com o estabelecido pela Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros, com a devida observância ao
regime tarifário, quadro de tarifa, percurso, esquema operacional e
quadro de horários aplicáveis aos serviços, admitida alterações conforme resoluções da ANTT.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO VINAUD
Diretor-Geral
Substituto
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