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. 5 Automóvel e caminhonete
com reboque

4 Simples 2 74,40 26,00 26,00

. 6 Caminhão com reboque,
caminhão-trator com semi-

reboque

4 Dupla 4 74,40 52,00 52,00

. 7 Caminhão com reboque,
caminhão-trator com semi-

reboque

5 Dupla 5 93,00 65,00 65,00

. 8 Caminhão com reboque,
caminhão-trator com semi-

reboque

6 Dupla 6 111,60 78,00 78,00

. 9 Caminhão com reboque,
caminhão-trator com semi-

reboque

7 Dupla 7 130,20 91,00 91,00

. 10 Caminhão com reboque,
caminhão-trator com semi-

reboque

8 Dupla 8 148,80 104,00 104,00

. 11 Motocicletas, motonetas e
bicicletas moto

- - - - - -

. 12 Ambulância, Veículos oficiais
e do Corpo Diplomático

- - - - - -

DELIBERAÇÃO Nº 274, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no
uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DGS - 103, de 20 de setembro de 2022, e
no que consta do processo nº 50501.355587/2018-56, delibera:

Art. 1º Aplicar a pena de multa prevista no art. 1º, inciso IV, alínea "q", da
Resolução nº 233, de 25 de junho de 2003, à empresa Viação Motta Ltda, CNPJ nº
55.340.921/0001-95.

Art. 2º Determinar à Superintendência de Fiscalização de Serviços de
Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros - SUFIS que notifique a interessada acerca
dos termos da decisão adotada.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral

DELIBERAÇÃO Nº 275, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no
uso de suas atribuições, fundamentada nos Voto DGS - 105, de 20 de setembro de 2022,
e no que consta do Processo nº 50500.110502/2022-07, delibera:

Art. 1º Aprovar o Relatório da Audiência Pública nº 007/2022, realizada no
período de 18 de julho a 8 de agosto de 2022, que teve como objetivo de tornar público,
colher sugestões e contribuições às minutas de Edital e Contrato, ao Programa de
Exploração da Rodovia e aos Estudos de Viabilidade, para concessão da rodovia BR-
381/MG, trecho com início em Belo Horizonte/MG, no entroncamento com a BR-262/MG
(p/ Sabará) até o entroncamento com a BR-116/MG (Governador Valadares/MG), com
extensão de 304 km.

Art. 2º Determinar, conforme o art. 27 da Resolução nº 5.624, de 21 de
dezembro de 2017, alterada pela Resolução nº 5.866, de 14 de janeiro de 2020, a
divulgação do relatório final da audiência no endereço eletrônico da ANTT.

Art. 3º Propor ao Ministério da Infraestrutura, nos termos do inciso III do art.
24 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, o Plano de Outorga para a concessão do
Sistema Rodoviário da rodovia BR-381/MG.

Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral

DELIBERAÇÃO Nº 276, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no
uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DLL - 030, de 20 de setembro de 2022, e
no que consta do processo nº 50500.116047/2021-64, delibera:

Art. 1º Aplicar a pena de cassação da autorização especial do serviço Cruzeiro
do Sul/AC - Guajará/AM à empresa C&S Peixoto Ltda, CNPJ nº 11.377.706/0001-93, por
infringir o art. 21 da Resolução nº 3.076, de 26 de março de 2009, nos termos dos arts. 78-
A, inciso IV, e 78-H, ambos da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.

Art. 2º Aplicar a penalidade de multa prevista no art. 2º, inciso IV, alínea "i", da
Resolução nº 3.075, de 26 de março de 2009, à empresa C&S Peixoto Ltda.

Art. 3º Determinar à Superintendência de Fiscalização de Serviços de
Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros - SUFIS que notifique a interessada acerca
dos termos da decisão adotada.

Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
T R A N S P O R T ES

DIRETORIA
DECISÃO DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

INTERESSADO: Construtora Gomes Lourenço LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n°
61.069.050/0001-10.

O Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT torna público que, amparado nas atribuições legais e regulamentares conferidas na
Lei nº 10.233, de 05 de junho 2001, no Decreto nº 8.489, de 10 de julho de 2015, e no
Regimento Interno do DNIT, aprovado pela Resolução/CA nº 39, de 17 de novembro de
2020, publicada no DOU de 19 de novembro de 2020, com atribuições previstas no artigo
56 e seguintes da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, CONHEÇO do Recurso
Administrativo (11490682), para, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, RATIFICANDO a
Decisão Administrativa de Primeira Instância da Superintendência Regional do DNIT no
Estado Minas Gerais - SRE/MG (11212286), determinando prosseguimento do Processo
Administrativo de Ressarcimento ao Erário, haja vista que o Notificado não apresentou
quaisquer fatos novos e/ou justificativas que pudessem alterar a decisão outrora
proferida.

ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS FILHO

DIRETORIA EXECUTIVA
DECISÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2022

O DIRETOR EXECUTIVO-SUBSTITUTO do DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 174 do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela Resolução nº 39, de 17 de
Novembro de 2020, tendo em vista o Recurso Administrativo interposto pela empresa
Terrabrás - Terraplenagens do Brasil S.A, CNPJ nº 15.128.515/0001-49, formulado nos
autos do processo nº 50600.503808/2017-18, com vistas a reforma do Despacho
Decisório 92 (0686101), que determinou o ressarcimento ao erário no valor de R$
132.833,14 (cento e trinta e dois mil oitocentos e trinta e três reais e quatorze
centavos) a preços iniciais, no âmbito da execução do Contrato UT-03.0607/2009-0, cujo
objeto era a Execução dos serviços necessários à realização das obras de restauração
do pavimento incluindo melhoramentos físicos e operacionais na rodovia BR 116/CE, em
decorrência da determinação contida no Acórdão nº 2330/2014-TCU, decide, nos
termos dos fundamentos contidos na Decisão Administrativa de Segunda Instância
DIREX (12316889), CONHECER do recurso interposto e, no mérito, julgá-los
IMPROCEDENTE.

EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO

Ministério da Justiça e Segurança Pública

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA MJSP Nº 177, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a atividade estritamente policial no
âmbito do Departamento Penitenciário Nacional.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, o art. 37 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, o art. 1º do Anexo
I do Decreto nº 11.103, de 24 de junho de 2022, e o contido no Processo
Administrativo nº 08016.004042/2021-95, resolve:

Art. 1º As atividades exercidas por agentes federais de execução penal
lotados nas unidades do Departamento Penitenciário Nacional são consideradas
atividades de natureza estritamente policial.

Parágrafo único. Além do disposto no caput, consideram-se atividades de
natureza estritamente policial aquelas exercidas por agentes federais de execução
penal, da ativa, nomeados ou designados para outros órgãos ou entidades da
administração pública, desde que suas atribuições tenham relação direta ou estejam
afetas à área de segurança ou execução penal.

Art. 2º O reconhecimento das atribuições relacionadas ou afetas à área de
segurança ou execução penal, para os fins do parágrafo único do art. 1º, será feito
pelo Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, conforme o caso, a pedido
do servidor interessado.

Parágrafo único. O servidor interessado deverá instruir o pedido, de que
trata o caput deste artigo, com certidão expedida pelo órgão cessionário que:

I - descreva as atribuições previstas em lei, regulamento ou ato
administrativo;

II - certifique que as atribuições foram ou serão efetivamente exercidas pelo
servidor policial; e

III - indique o período de exercício das atribuições por parte do servidor, no
caso de reconhecimento posterior.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 3 de outubro de 2022.

ANDERSON GUSTAVO TORRES

PORTARIA MJSP Nº 179, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

Dispõe sobre o emprego da Força Nacional de
Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional do
Índio, na Terra Indígena Kaxarari, Estado de Rondônia.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição,
tendo em vista a Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, o Decreto nº 5.289, de 29 de
novembro de 2004, a Portaria MJ nº 3.383, de 24 de outubro de 2013, e o contido no
Processo Administrativo nº 08000.022378/2022-90, resolve:

Art. 1º Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública - FNSP em
apoio à Fundação Nacional do Índio - Funai, na Terra Indígena Kaxarari, Estado de
Rondônia, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, até o dia
31 de dezembro de 2022.

Art. 2º A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá
dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública.

Art. 3º O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido
pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança
Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDERSON GUSTAVO TORRES
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