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Nº 174, sexta-feira, 9 de setembro de 2016
.

Ministério do Turismo
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 207, DE 8 DE SETEMBRO DE 2016

O MINISTRO DE ESTADO DO TURISMO, interino, no
uso das atribuições que lhe confere o Parágrafo único, incisos II e IV,
do art. 87, da Constituição, resolve:
Art. 1º Fica revogada a Portaria GM/MTur nº 228, de 3 de
setembro de 2013, que instituiu o Programa Viaja Mais, o Projeto
Viaja Mais Melhor Idade e dá outras providências.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO ALVES

Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil
.
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
RESOLUÇÕES DE 6 DE SETEMBRO DE 2016
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO
CIVIL - ANAC, no exercício da competência que lhe foi outorgada
pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005,
tendo em vista o disposto no art. 8º, incisos X e XLVI, da mencionada Lei, e considerando o deliberado e aprovado na 20ª Reunião
Deliberativa da Diretoria, realizada em 6 de setembro de 2016, resolve:
Nº 389 - Aprovar a Condição Especial CE/SC 25-035, intitulada
"Condição Especial aplicável ao sistema de geração e distribuição de
energia elétrica", para fins de certificação de tipo do avião Embraer
ERJ 190-300 e de outras aeronaves a critério da ANAC. Processo nº
00058.061884/2016-89.
Nº 390 - Aprovar a Condição Especial CE/SC 25-036, intitulada
"Condição Especial aplicável à recuperação de manobra por um sistema automático de voo com uma instalação de um sistema protetor
de alta velocidade incorporado nas leis de controle de voo", para fins
de certificação de tipo do avião Embraer EMB-390 e de outras aeronaves a critério da ANAC. Processo nº 00058.063631/2016-40
Nº 391 - Aprovar a Condição Especial CE/SC 25-037, intitulada
"Condição Especial aplicável às cargas de torque limite durante parada súbita de motor e APU", para fins de certificação de tipo do
avião Embraer EMB-390 e de outras aeronaves a critério da ANAC.
Processo nº 00058.064503/2016-13.
Estas Resoluções entram em vigor na data da publicação. O
inteiro teor das Resoluções acima encontra-se disponível no sítio da
ANAC na rede mundial de computadores - endereço
www.anac.gov.br/legislacao.
As condições especiais acima mencionadas encontram-se publicadas no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS desta Agência (endereço eletrônico www2.anac.gov.br/transparencia/bps.asp) e igualmente disponíveis em sua página "Legislação" (endereço eletrônico
www2.anac.gov.br/legislacao), na rede mundial de computadores.
Dispõe sobre o regime tarifário aplicável
aos aeródromos públicos delegados aos Estados, Municípios e Distrito Federal ou explorados pelo Comando da Aeronáutica.
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO
CIVIL - ANAC, no exercício da competência que lhe foi outorgada
pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005,
tendo em vista o disposto nos arts. 8º, inciso XXV, da mencionada
Lei, e 2º da Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, e considerando
o que consta do processo nº 00058.008120/2016-65, deliberado e
aprovado na 20ª Reunião Deliberativa da Diretoria, realizada em 6 de
setembro de 2016, resolve:
Nº 392 - Art. 1º Estabelecer o regime tarifário aplicável aos aeródromos públicos delegados aos Estados, Municípios e Distrito Federal ou explorados pelo Comando da Aeronáutica.
§ 1º Os valores das tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia da carga importada e a ser exportada deverão ser estabelecidos pelos delegatários
dos aeródromos de que trata o caput deste artigo.
§ 2º Ao determinar os valores das tarifas aeroportuárias, caberá aos delegatários atender ao disposto na legislação e em sua regulamentação vigente, em especial nas Leis nºs 6.009, de 26 de dezembro de 1973, 7.920, de 12 de dezembro de 1989, e 9.825, de 23 de
agosto de 1999, bem como na regulamentação da ANAC aplicável.

§ 3º Ao estabelecer os valores das tarifas aeroportuárias, os
delegatários de aeródromos deverão observar as seguintes diretrizes:
I - as tabelas vigentes com os valores tarifários adotados pelo
operador aeroportuário deverão ser mantidas atualizadas e disponibilizadas nos aeroportos e em seu sítio eletrônico para fins de livre
acesso e consulta pelo público em geral;
II - as alterações dos valores das tarifas deverão ser informadas ao público e às empresas aéreas e demais usuários dos
aeroportos com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência;
III - eventuais aumentos tarifários deverão ser precedidos de
consulta pública fundamentada; e
IV - os descontos tarifários deverão ser baseados em critérios
objetivos e não discriminatórios, tais como horário, dia, temporada,
facilidades disponíveis e nível de serviço.
§ 4º Os delegatários dos aeródromos de que trata o caput
deste artigo deverão encaminhar informações à ANAC nos termos da
regulamentação específica.
§5º A ANAC poderá, motivadamente e a qualquer tempo,
determinar ao delegatário do aeródromo de que trata o caput deste
artigo a adoção dos tetos tarifários estabelecidos pela Agência.
Art. 2º O artigo 1º da Resolução nº 350, de 19 de dezembro
de 2014, que dispõe sobre o modelo de regulação tarifária, do reajuste
dos tetos das tarifas aeroportuárias e estabelece regras para arrecadação e recolhimento, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - o parágrafo único, renumerado para § 1º, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1º .................................
§ 1º O modelo de regulação tarifária e o reajuste dos tetos
das tarifas aeroportuárias aplicam-se somente aos aeroportos públicos
que não tenham sido delegados por meio de ato de autorização,
contrato de concessão ou convênio de delegação firmado junto a
Estados, Municípios, Distrito Federal e Comando da Aeronáutica."
(NR)
II - inclusão do § 2º, com a seguinte redação:
"Art. 1º .................................
..............................................
§ 2º O modelo de regulação tarifária estabelecido por esta
Resolução deverá se aplicar aos aeródromos públicos delegados aos
Estados, Municípios e Distrito Federal ou explorados pelo Comando
da Aeronáutica em caso de expressa determinação pela ANAC em ato
específico." (NR)
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor 60 (sessenta) dias após
sua publicação.
JOSÉ RICARDO PATARO BOTELHO DE QUEIROZ
Diretor-Presidente
DECISÕES DE 6 DE SETEMBRO DE 2016
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO
CIVIL - ANAC, no exercício da competência que lhe foi outorgada
pelo art. 8º, inciso XXIV, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de
2005, tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.871, de 21 de
dezembro de 2012, na Resolução nº 330, de 1º de julho de 2014, e na
Portaria SAC/PR nº 52, de 18 de novembro de 2015, e considerando
o que consta do processo nº 00058.125533/2015-22, deliberado e
aprovado na 20ª Reunião Deliberativa da Diretoria, realizada em 6 de
setembro de 2016, decide:
Nº 104 - Autorizar a sociedade empresária ARVOREDO FLY-IN
COMMUNITY PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 16.418.094/000153, com sede social na Rua Leonardo Mota, nº 1394, Loja 01, Bairro
Aldeota, CEP 60.170-040, Fortaleza (CE), a explorar o aeródromo
civil público denominado "Arvoredo Fly-In", situado na Rodovia Estadual - CE/253, Estrada dos Guanacés, Cascavel/Pacajus, Km 1,9,
Bairro Arvoredo Resort, em Cascavel (CE), coordenadas geográficas
04°07'44.70''S/ 38º17'57.62''W.
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO
CIVIL - ANAC, no exercício da competência que lhe foi outorgada
pelo art. 11, inciso III, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005,
tendo em vista o disposto na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986, e na Resolução nº 377, de 15 de março de 2016, e considerando
o deliberado e aprovado na 20ª Reunião Deliberativa de Diretoria,
realizada em 6 de setembro de 2016, decide:
Nº 105 - Renovar, por 5 (cinco) anos, a autorização operacional para
exploração de serviço de transporte aéreo público não regular na
modalidade táxi aéreo outorgada à sociedade empresária TROPIC
AIR TÁXI AÉREO LTDA., CNPJ nº 07.496.452/0001-55, com sede
social em Porto Seguro (BA). Fica revogada a Decisão nº 128, de 7
de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 9 de
dezembro de 2011, Seção 1, página 33. Processo nº
00058.048949/2016-09.
Nº 106 - Renovar, por 5 (cinco) anos, a autorização operacional para
exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola outorgada à sociedade empresária AERO AGRÍCOLA ROSARIENSE LTDA - EPP, CNPJ nº 01.503.874/0001-24, com sede
social em Rosário do Sul (RS). Fica revogada a Decisão nº 96, de 13
de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 14 de
setembro de 2011, Seção 1, página 2. Processo nº
00058.030408/2016-16.
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Estas Decisões entram em vigor na data da publicação. O
inteiro teor das Decisões acima encontra-se disponível no sítio da
ANAC

na

rede

mundial

de

computadores

-

endereço

www.anac.gov.br/legislacao.
JOSÉ RICARDO PATARO BOTELHO DE QUEIROZ
Diretor-Presidente

SUPERINTENDÊNCIA DE PADRÕES
OPERACIONAIS
GERÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE PESSOAL
GERÊNCIA TÉCNICA DE FATORES HUMANOS
PORTARIA Nº 2.388, DE 8 DE SETEMBRO DE 2016
O GERENTE TÉCNICO DE FATORES HUMANOS, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 1º, inciso IV, da Portaria nº
670/SPO, de 19 de março de 2015, tendo em vista o disposto no
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil nº 67 (RBAC nº 67), com
fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e considerando o que consta do processo nº 00065.075514/2012-14, resolve:
Art. 1º Descredenciar, a pedido, Francisco Sérgio Menescal
de Macedo, CRM-CE 1548, MC83, do credenciamento médico.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 1.830, de 14 de julho de
2015, publicada no Diário Oficial da União de 15 de julho de 2015,
Seção 1, página 1.
SAVIO VALVIESSE DA MOTTA

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
DIRETORIA COLEGIADA
RESOLUÇÃO Nº 5.179, DE 8 DE SETEMBRO DE 2016
Autoriza a prestação do serviço regular de
transporte rodoviário coletivo interestadual
e internacional de passageiros, sob o regime de autorização da empresa Transportes Única Petrópolis Ltda.
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições que lhes conferem o art. 24, V, art.
26, VIII, e arts. 43 e 44, da Lei nº 10.233, de 5 de julho de 2001, nos
termos da Resolução nº 4.770/2015, de 25 de junho de 2015, fundamentada no Voto DEB - 002, de 8 de setembro de 2016, e no que
consta do Processo nº 50500.337012/2015-19, resolve:
Art. 1º Autorizar a Transportes Única Petrópolis Ltda, inscrita no CNPJ nº 31.134.885/0001-45, para a prestação do serviço
regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional
de passageiros, sob o regime de autorização, mediante o Termo de
Autorização de Serviços Regulares - TAR nº 182.
Art. 2º A Superintendência de Serviços de Transporte de
Passageiros deverá dar publicidade a Licença Operacional e autorizar
o início da operação das linhas da autorizatária.
Art. 3º A não observância do art. 24 da Resolução ANTT nº
4.770, de 25 de junho de 2015, implica na extinção da autorização
delegada pela ANTT.
Art. 4º A ANTT deverá declarar a nulidade do Termo de
Autorização, quando verificada a ilegalidade do ato, impedindo os
efeitos jurídicos que ordinariamente deveriam produzir, além de desconstituir os já produzidos, respeitados o princípio da ampla defesa e
do contraditório.
Art. 5º A ANTT poderá extinguir autorização mediante cassação, em caso de perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objeto da autorização ou infração grave, apuradas em processo regular instaurado conforme disposto em resolução.
Art. 6º A autorizatária deverá observar as condições previstas
na Resolução ANTT nº 4.770, de 25 de junho de 2015, e demais
normativos relacionados à prestação do serviço regular de transporte
rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o
regime de autorização.
Art. 7º A não observância do disposto nesta Resolução implicará na aplicação das sanções previstas em resolução específica.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral
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