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Temática de Transporte Rodoviário; b) unificação das Câmaras Temáticas de Formação do
Condutor e de Saúde; c) manutenção de 05 (cinco) Câmaras Temáticas; d) definição da
composição em 23 (vinte e três) membros: em razão da necessidade de estabelecer a
superioridade numérica de órgãos e entidades públicos - políticas públicas; e) Mandato: 02
(dois) anos; f) funcionamento com as prioridades definidas pelo CONTRAN; g) publicidade
da pauta da reunião, com descrição resumida dos temas que serão analisados, permitindo
contribuições dos interessados; h) possibilidade de reunião por videoconferência; i)
possibilidade de ser nomeado um relator "ad hoc" para a relatoria dos processos; j)
DENATRAN poderá convocar reunião participativa com setores que serão impactados com
as propostas; k) cabe ao DENATRAN a análise final do impacto regulatório e revisão da
norma proposta, a fim de subsidiar a decisão do CONTRAN, respeitada a competência da
Consultoria Jurídica do Ministério da Infraestrutura. Em seguida, o Conselheiro
representante do Ministério da Defesa sugeriu que todas as reuniões fossem realizadas
por meio de videoconferência, contudo, os demais Conselheiros entenderam, por ora,
rejeitar tal sugestão, e manter apenas a faculdade das reuniões serem realizadas através
de videoconferência. Após, o Conselho decidiu aprovar, por unanimidade, a Resolução
CONTRAN que recebeu o nº 777/2019, cuja ementa é: "Estabelece o Regimento Interno
das Câmaras Temáticas do CONTRAN.". 3) Processo Administrativo nº 50000.025064/2019-
18, Interessado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN, Assunto: Minuta
de Resolução a ser editada pelo CONTRAN objetivando alterar a Resolução nº 168, de 14
de dezembro de 2004, que estabelece normas e procedimentos para a formação de
condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de
documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, de reciclagem e dá
outras providências, e a Resolução nº 358, de 13 de agosto de 2010, que regulamenta o
credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de
capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação,
atualização e reciclagem de candidatos e condutores e dá outras providências. O
Secretário Executivo do CONTRAN e Diretor do DENATRAN fez uma explanação da
proposta, salientando os seguintes pontos: a) diferenciar requisitos para obtenção da ACC
dos requisitos para obtenção da CNH categoria "A": reduzindo a carga horária para
aquisição de ACC de 20 para 10 horas/aula; retirando a exigência de que os Centros de
Formação de Condutor (CFC) tenham que adquirir um ciclomotor, possibilitando que o
candidato apresente voluntariamente seu veículo para essa aprendizagem; permitindo que
o candidato faça as provas teóricas e práticas sem submeter-se às aulas em CFC -
excepcionalmente por um período improrrogável de 12 (doze) meses para possibilitar a
regularização dos condutores desses veículos, desde que houve a mudança da
competência de registro dos municípios para o DETRAN em 2016, com isso haverá uma
redução substancial nos custos para obtenção da ACC; b) tornar facultativo o uso do
Simulador (apenas categoria B): reduzindo a carga horária para obter a CNH categoria "B"
de 25 para 20 horas/aula, retornando à situação anterior à exigência do simulador;
possibilitando que até 5 horas/aula possam ser realizadas em simulador, previamente às
aulas práticas em veículo por opção do candidato; retirando a exigência de que os Centros
de Formação de Condutor tenham que possuir simuladores; reestruturando o conteúdo
das aulas de simulador em função da quantidade opcional a ser definida pelo próprio
candidato à obtenção da CNH. c) reduzir a quantidade de horas/aula noturna de 5 para 1
h/a: até que haja a alteração do CTB, em razão dos riscos inerentes à prática noturna
especialmente em grandes cidades e a dificuldade de horário tanto de instrutores quanto
de candidatos. A respeito do simulador, o Presidente destacou que este equipamento não
tem eficácia técnica comprovada e que ninguém conseguiu demonstrar que é importante
para o condutor. Ademais, ressaltou que nos países ao redor do mundo não é obrigatório,
mesmo em países com excelentes níveis de segurança no trânsito. E, ainda, frisou que há
mais de 1700 ações judiciais em desfavor da União com decisões favoráveis desobrigando
os CFCs a oferecerem o simulador. O Conselheiro representante do Ministério da Justiça
sugeriu que a carga horária para aquisição de ACC seja de 5 h/a em vez de 10 h/a. Além
disto, recomendou que constasse expressamente na norma que o candidato somente
poderá usar o seu próprio veículo para a obtenção da ACC se este estiver devidamente
registrado, porém, esta recomendação não foi acolhida pelos demais Conselheiros, tendo
em vista que já é exigência legal que o veículo seja registrado. O Conselheiro
representante do Ministério da Economia sugeriu que fosse realizada uma avaliação para
zerar a quantidade de horas/aula para a obtenção da ACC e, à vista disso, o Secretário
Executivo do CONTRAN e Diretor do DENATRAN destacou que passados os 12 meses sem
a necessidade de se submeter às aulas em CFC, o DENATRAN poderá avaliar o impacto na
segurança e na formação com relação a esta isenção. Após, o Conselho decidiu aprovar,
por unanimidade, com a inclusão das alterações propostas, a Resolução CONTRAN que
recebeu o nº 778/2019, cuja ementa é: "Altera as Resoluções CONTRAN nº 168, de 14 de
dezembro de 2004, e nº 358, de 13 de agosto de 2010, para dispor sobre aula prática
noturna, carga horária para obtenção da ACC e tornar facultativo o uso de simulador de
direção veicular no processo de formação de condutores.". 4) Processo Administrativo nº
50000.013843/2019-62, Interessado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO -
DENATRAN, Assunto: Minuta de Resolução a ser editada pelo CONTRAN objetivando dispor
sobre o novo sistema de Placas de Identificação Veicular. O Secretário Executivo do
CONTRAN e Diretor do DENATRAN fez uma explanação da proposta, salientando os
seguintes pontos: a) benefícios do novo sistema de PIV: controle sistêmico do processo
produtivo; rastreabilidade das placas produzidas até o emplacamento; fabricantes e
estampadores credenciados; padronização nacional; combinações alfanuméricas
diferenciadas para cada país; 450 milhões de combinações (não há razão para nova
modificação futura); adequa-se à Resolução GMC nº 33/2014. b) padrão da nova placa:
padrão sem modificação; adoção apenas para veículos novos ou em casos de necessidade
de troca (extravio, furto, roubo ou dano da placa antiga); os veículos que já adotaram o
novo padrão de acordo com a Resolução CONTRAN nº 729/2018 não sofrerão qualquer
restrição e não serão obrigados a trocar de placa; o prazo para implementação nos
Estados será de até o dia 31 de janeiro de 2020. c) controle do processo produtivo: gestão
da distribuição e estampagem de placas; controle do estoque de placas em âmbito
nacional; identificação da placa por meio do QR Code com serial; homologação das
empresas fornecedoras de insumos. d) credenciamento: fabricantes serão credenciados
pelo DENATRAN e estampadores serão credenciados pelos DETRANs; regras únicas
estabelecidas pelo CONTRAN; vedação de criação de regras adicionais para
credenciamento; validade passa de 4 para 5 anos. e) vedação a contratos de exclusividade,
sob pena de descredenciamento; fornecimento e aquisição apenas entre fabricantes e
estampadores credenciados; vedação à delegação do serviço de estampagem; as empresas
produtoras dos insumos personalizados somente poderão fornecer para os fabricantes e
estampadores credenciados, sob pena de responsabilização cível e criminal. f)
especificações técnicas: padrão alfanumérico - abc1c34; cor da placa: sem alterações, isto
é, fundo branco com faixa azul superior; caracteres: cor conforme categoria, sem
retrorrefletividade e efeito difrativo, e inscrições MERCOSUL BRASIL MERCOSUR de mesma
cor em tonalidade diferente; itens de segurança: marca d'água, QR CODE, retirada das
ondas sinoidais e do chip; película retrorrefletiva: definição de requisitos técnicos e testes
de durabilidade e de desempenho para homologação. g) competências do DENATRAN:
credenciar as empresas fabricantes de PIV; disponibilizar acesso às informações dos
fabricantes credenciados aos DETRANs; fiscalizar fabricantes; desenvolver, manter,
disponibilizar e atualizar o sistema informatizado de emplacamento; estabelecer os
requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante. h) competências dos
DETRANs: credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição e
cadastrá-la no sistema DENATRAN; fiscalizar os estampadores; desenvolver solução de
integração tecnológica com o sistema informatizado de emplacamento disponibilizado pelo
DENATRAN. i) vedações: ao DETRAN estabelecer a atividade de intermediários na execução
das atividades de que trata esta resolução; ao DENATRAN e aos DETRANs: credenciar
empresa que não possua objeto social exclusivo para a atividade de fabricação ou
estampagem de PIV, bem como estabelecer critérios adicionais. Em seguida, o Secretário
Executivo do Ministério da Infraestrutura salientou a importância da abordagem da
proposta da Minuta, no que tange aos custos da nova placa. Logo após, o Conselheiro
representante do Ministério da Economia questionou a respeito da vedação do fabricante
e do estampador fazerem o serviço do outro, posto que não consta justificativa plausível
para esta proibição, propondo que fosse excluída a exigência de exclusividade do texto da
Resolução, a fim de que não houvesse restrição à competitividade e ao livre comércio, o
que trará benefícios econômicos ao cidadão. Ademais, recomendou que fosse revisto o rol
de exigências para credenciamento das empresas, no intuito de desburocratizar o processo

e facilitar o ingresso de empresas no mercado. O Conselheiro representante do Ministério
das Relações Exteriores destacou que o tema é objeto de negociação no âmbito do
MERCOSUL, o que levou à adoção de norma comum sobre placa de identificação veicular.
Recordou que alterações à norma comum estão sujeitas à aprovação pela regra do
consenso vigente entre os quatro estados partes do bloco. Além disso, ponderou que,
apesar de compreender as necessidades técnicas apresentadas pelo DENATRAN, o Brasil
tem feito esforços em diversos âmbitos em favor de maior convergência regulatória entre
os estados partes do MERCOSUL. O Secretário Executivo do CONTRAN ressaltou que não
se tratam meras de alterações, e sim de correções técnicas necessárias, uma vez que as
especificações constantes na Resolução MERCOSUL GMC nº 33/2014 notadamente
prejudicam a visualização da placa pelos equipamentos de fiscalização do Brasil. Assim,
com o intuito de contribuir para a manutenção do bom nível das relações diplomáticas do
Brasil com os países do bloco, o DENATRAN se comprometeu a elaborar carta a ser
enviada pelo Ministro da Infraestrutura antes da aprovação do novo sistema de Placas de
Identificação Veicular, com a colaboração do Ministério das Relações Exteriores, aos órgãos
responsáveis pela implementação da Placa MERCOSUL nos demais estados partes. Por fim,
o Conselheiro representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou por
escrito algumas sugestões normativas acerca do tema, as quais serão acostadas ao
processo para avaliação do DENATRAN. 5) Processo Administrativo nº 80000.035821/2018-
33, Interessado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN, Assunto: Minuta
de Resolução a ser editada pelo CONTRAN objetivando alterar o item 8 do Anexo
Resolução CONTRAN nº 688, de 15 de agosto de 2017, que estabelece diretrizes para
elaboração do Regimento Interno, gestão e operacionalização das atividades dos Conselhos
Estaduais de Trânsito (CETRAN) e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal
(CONTRANDIFE). O Secretário Executivo do CONTRAN e Diretor do DENATRAN fez uma
breve explanação sobre a proposta em questão, aduzindo que a alteração da norma tem
por objetivo propiciar a melhor compreensão e aplicação da Resolução pelos órgãos de
trânsito acerca da recondução do mandato dos integrantes dos CETRAN e CONTRANDIFE.
Após, o Conselho decidiu aprovar, por unanimidade, a Resolução CONTRAN que recebeu o
nº 779/2019, cuja ementa é: "Altera o item 8 do Anexo da Resolução CONTRAN nº 688,
de 15 de agosto de 2017, que estabelece diretrizes para a elaboração do Regimento
Interno, gestão e operacionalização das atividades dos Conselhos Estaduais de Trânsito
(CETRAN) e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE).". IV -
DISPOSIÇÕES FINAIS: 1) Restou agendada para o dia 26 de junho do ano corrente a 1ª
Reunião Extraordinária do CONTRAN de 2019. 2) O Secretário Executivo do Ministério da
Infraestrutura destacou que o CONTRAN passa a estar em outro patamar, demonstrando
para a sociedade um novo conceito do Colegiado de desburocratizar e facilitar a vida do
cidadão, como no caso dos simuladores. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos pelo Senhor Presidente às 19h43 e determinada a lavratura da presente Ata,
que, depois de aprovada, será assinada pelos membros presentes, representantes de seus
respectivos Ministérios.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO
Presidente do Conselho

Em exercício

ADRIANO MARCOS FURTADO
Pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

CÉSAR COSTA ALVES DE MATTOS
Pelo Ministério da Economia

JOÃO GABBARDO DOS REIS
Pelo Ministério da Saúde

ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL
Pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

GERÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

PORTARIA Nº 1.535, DE 21 DE MAIO DE 2019

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, tendo em vista
o disposto na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, considerando o que consta do
processo nº 00065.025532/2019-13, resolve:

Art. 1º Inscrever o heliponto abaixo no cadastro com as seguintes características:
I - denominação: Fazenda Santa Cláudia;
II - código identificador de aeródromo - CIAD: GO0192;
III - município (UF): Mairipotaba (GO);
IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas): 17° 10' 32" S

/ 049° 30' 32" W
Art. 2º A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.
Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da

ANAC na rede mundial de computadores.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS ROBERTO EURICH

PORTARIA Nº 1.940, DE 26 DE JUNHO DE 2019

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 06 de julho de 2015, com fundamento
na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00058.021319/2018-41, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 1483/SIA, de 15 de maio de 2019,
publicada no Diário Oficial da União de 20 de maio de 2019, Seção 1, Página 46.

Art. 2º Restabelecer os efeitos da Portaria nº 2837/SIA, de 27 de novembro de
2014, publicada no Diário Oficial da União de 28 de novembro de 2014, Seção 1, Página 13.

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

MARCOS ROBERTO EURICH

SUPERINTENDÊNCIA DE PADRÕES OPERACIONAIS
PORTARIA Nº 1.816, DE 13 DE JUNHO DE 2019

O SUPERINTENDENTE DE PADRÕES OPERACIONAIS, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 34, inciso VIII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº
381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto no art. 18-A da Resolução
nº 30, de 21 de maio de 2008, e considerando o que consta do processo nº
00065.053570/2018-85, resolve:

Art. 1º Aprovar a Instrução Suplementar nº 142-003, Revisão A (IS nº 142-
003A), intitulada "Aprovação de instrutores e credenciamento de examinadores
vinculados à Centros de Treinamento de Aviação Civil".

Parágrafo único. A Instrução de que trata este artigo encontra-se disponível
no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS (endereço eletrônico
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/) e na
página "Legislação" (endereço eletrônico https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao)
desta Agência, na rede mundial de computadores.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO SOUZA DIAS GARCIA
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