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Nº 44, quarta-feira, 6 de março de 2019ISSN 1677-7042Seção 1Matéria: Saúde na Infância e na Adolescência/ Práticas do Cuidado emSaúde Vaga: 01Nível: Auxiliar ARegime de Trabalho: 20 horasProcesso: 23007.00031652/2018-401º: TÂNIA GUIMARÃES LAPACódigo: 041418Matéria: Atividade Prática em Saúde da Família/Práticas do Cuidado emSaúde Vaga: 02Nível: Auxiliar ARegime de Trabalho: 20 horasProcesso: 23007.00031654/2018-831°: YASMIN MAGALHÃES SALES DA SILVA1. Os candidatos deverão manter atualizados seus endereços paracorrespondência, informando-os em caso de mudança, à Coordenadoria deDesenvolvimento de Pessoal, através do e-mail concursos@progep.ufrb.edu.br. Serãoexcluídos deste concurso os candidatos não localizados em tempo hábil.2. Este concurso terá validade de 01(um) ano, a contar da data de publicaçãodesta homologação, podendo ser prorrogado por igual período.3. No ato da admissão o candidato deverá comprovar atendimento a todos osrequisitos exigidos para o cargo por ele concorrido, conforme o que consta no Edital nº 14,de 24/08/2018, publicado no DOU de 28/08/2018, e o Edital de Retificação nº 01 de10/09/2018, publicado no DOU de 12/09/2018.4. O candidato convocado para admissão que não atender à convocação noprazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação da portaria de nomeaçãono Diário Oficial da União será excluído do concurso, cabendo à Administração daUniversidade Federal do Recôncavo da Bahia, seguindo rigorosamente a ordem declassificação, convocar o candidato seguinte.5. Não haverá segunda convocação para o mesmo candidato em nenhumahipótese. Também não será facultado ao candidato optar por sua inclusão no final da listade aprovados.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da UFRB.SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIAFUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOALDE NÍVEL SUPERIORPORTARIA Nº 49, DE 1º DE MARÇO DE 2019O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DENÍVEL SUPERIOR - CAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº8977, de 30/01/2017, resolve:Art. 1° Revogar a Portaria nº 16 de 04/03/2015, publicada no DOU de11/03/2015, seção 1, pág. 14 e a Portaria nº 17 de 12/03/2015, publicada no DOU de13/03/2015, seção 2, pág. 18, que cria o Grupo Assessor para a Diretoria de Programas eBolsas no País e designa seus membros.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ANDERSON RIBEIRO CORREIAR E T I F I C AÇ ÃONa Portaria nº 289, de 28 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 02 dejaneiro de 2019, Seção 1, páginas 10 a 22, retifica-se o que segue:Seção IV - Dos Requisitos para InscriçãoSubseção I - Dos Requisitos do(a) Candidato(a)Onde se lê:"Art. 181...V - ter sido contemplado(a) com bolsa de Doutorado Sanduíche neste ou emoutro curso de Doutorado realizado anteriormente; "Leia-se:"Art. 181...V - não ter sido contemplado(a) com bolsa de Doutorado Sanduíche neste ouem outro curso de Doutorado realizado anteriormente; "FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOSDESPACHO DE 1º DE MARÇO DE 2019PROCESSO/HU N.º 23005.000463/2015-99. Interessada: Comercial de Alimentos Yamashita- EIRELI 1. Adoto, na forma do art. 50, § 1º, da Lei n.º 9.784/99, a NOTA n.º00024/2018/GAB/PFUFGD/PGF/AGU, e, de consequência DECIDO arquivar os presentesautos. 2. Intime-se. Publique-se. 3. Encaminhe-se ao HU/UFGD para demais providências.LIANE MARIA CALARGEReitoraFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍCENTRO DE TECNOLOGIAPORTARIA Nº 15, DE 1º DE MARÇO DE 2019A Diretora do Centro de Tecnologia, no uso de suas atribuições legais e,considerando o Edital nº 05/2018-CT, de 14.12.2018, publicado no DOU em 18.12.2018, oprocesso nº 23111.044106/2018-76 e as Leis Nº 8.745/93; 9.849/99 e 10.667/2003,publicadas em 10.12.93; 27.10.99 e 15.05.2003, respectivamente, resolve:Homologar o resultado final do processo Seletivo para contratação de ProfessorSubstituto para o curso de Engenharia Elétrica, correspondente a Classe Auxiliar, Nível I,em Regime de Tempo Integral - TI - 40 (quarenta) horas semanais, Centro de Tecnologia,do Campus Ministro Petrônio Portella, na cidade de Teresina-PI, considerando classificadosos candidatos na área de Sistemas Elétricos de Potência: Caio Araújo Damasceno (1º Lugar)e Hyane Assunção de Araújo (2º Lugar). Aprovando para contratação o primeiro lugar.NÍCIA BEZERRA FORMIGA LEITEPORTARIA Nº 16, DE 1º DE MARÇO DE 2019A Diretora do Centro de Tecnologia, no uso de suas atribuições legais e,considerando o Edital nº 04/2018-CT, de 10.12.2018, publicado no DOU em 11.12.2018,os processos nº 23111.079520/2018-27 e nº 23111.004664/2019-44 e as Leis Nº8.745/93; 9.849/99 e 10.667/2003, publicadas em 10.12.93; 27.10.99 e 15.05.2003,respectivamente, resolve:Homologar o resultado final do processo Seletivo para contratação deProfessor Substituto para o curso de Engenharia de Materiais, correspondente a ClasseAuxiliar, Nível I, em Regime de Tempo Integral - TI - 40 (quarenta) horas semanais,Centro de Tecnologia, do Campus Ministro Petrônio Portella, na cidade de Teresina-PI,considerando classificado o candidato na área de Propriedade e Processamento dosMateriais: Walber Alexandre do Nascimento (1º Lugar). Aprovando para contratação oprimeiro lugar. NÍCIA BEZERRA FORMIGA LEITE

Ministério da InfraestruturaCONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITOR E T I F I C AÇ ÃONa Resolução CONTRAN nº 771, de 28 de fevereiro de 2019, publicada noDiário Oficial da União - DOU nº 43, de 1º de março de 2019, Seção 1, página 34, onde selê: "Art. 1° Esta Resolução estabelece o tema e o cronograma da campanhaeducativa de trânsito a ser realizada de abril de 2019 a maio de 2020, bem como amensagem a ser utilizada nacionalmente em todas as peças publicitárias destinadas àdivulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produtos oriundos daindústria automobilística ou afins.Art. 2º Ficam divulgados, na forma do Anexo, o tema e cronograma dacampanha educativa de trânsito a ser realizada de abril de 2019 a maio de 2020, bemcomo a mensagem a ser utilizada nacionalmente em todas as peças publicitárias destinadasà divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produtos oriundos daindústria automobilística ou afins."Leia-se:"Art. 1° Esta Resolução estabelece o tema e o cronograma da campanhaeducativa de trânsito a ser realizada de maio de 2019 a abril de 2020, bem como amensagem a ser utilizada nacionalmente em todas as peças publicitárias destinadas àdivulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produtos oriundos daindústria automobilística ou afins.Art. 2º Ficam divulgados, na forma do Anexo, o tema e cronograma dacampanha educativa de trânsito a ser realizada de maio de 2019 a abril de 2020, bemcomo a mensagem a ser utilizada nacionalmente em todas as peças publicitárias destinadasà divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produtos oriundos daindústria automobilística ou afins."SECRETARIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E PARCERIASPORTARIA Nº 508, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019Aprova o enquadramento, como prioritário, doProjeto de Investimento em Infraestrutura Portuária,no setor de logística e transporte, proposto pelaAGEO Terminais e Armazéns Gerais S.A., para fins deemissão de debêntures incentivadas.A SECRETÁRIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E PARCERIAS DO MINISTÉRIO DAINFRAESTRUTURA, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria MTPA nº 314, de 24de abril de 2018, e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, incisos II e IV,da Constituição, na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, no Decreto nº 8.874, de 11 deoutubro de 2016, e na Portaria GM/MTPA nº 517, de 5 de outubro de 2018, resolve:Art. 1º Aprovar o enquadramento do projeto de investimento em infraestruturana área portuária, proposto pela AGEO Terminais e Armazéns Gerais S.A., denominado"Bacia 10 do Terminal AGEO", que tem por objeto a implantação de 5 (cinco) tanquescilíndricos verticais com suas tubulações, equipamentos e acessórios, para armazenamentode granéis líquidos, perfazendo um volume adicional nominal de 36.221 m2; em Santos, noEstado de São Paulo, referente ao Contrato de Arrendamento nº DP/10.2001, para fins deemissão de debêtures incentivadas, conforme descrito no Anexo desta Portaria.Art. 2º A AGEO Terminais e Armazéns Gerais S.A. deverá manter atualizada,junto ao Ministério da Infraestrutura, a relação das pessoas jurídicas que a integram ou aidentificação da sociedade controladora, conforme previsto no art. 5º, I, do Decreto nº8.874, de 2016.Art. 3º Os autos do Processo nº 50000.011365/2018-75 ficarão arquivados edisponíveis neste Ministério, para consulta e fiscalização dos órgãos de controle.Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.NATÁLIA MARCASSA DE SOUZA
. ANEXO
. Descrição do P rojeto O Projeto "Bacia 10 do TerminalAGEO" consiste na implantação de 5
. (cinco) tanques cilíndricos verticaiscom suas tubulações,
. equipamentos e acessórios, paraarmazenamento de granéis
. líquidos, perfazendo um volumeadicional nominal de 36.221 m2, no
. Porto de Santos, na Ilha Barnabé,referente ao Contrato deArrendamento nº DP/10.2001.
. Nome Empresarial AGEO Terminais e Armazéns GeraisS.A .
. CNPJ 03.798.096/0001-73
. Relação das Pessoas Jurídicas Empresa Brasileira de Terminais eArmazéns Gerais Ltda. - 100%(CNPJ/MF: –03.110.981/0001-18) -Controladora
. Relação dos Principais Documentos Apresentados- Formulário de Cadastro do Projeto (Anexo I);- Quadro Anual de Usos e Fontes do Investimento (Anexo II);- Estatuto Social da AGEO Terminais e Armazéns Gerais S.A.;- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral;
. - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais eà Dívida Ativa da União.
. Local de Implantação do Projeto:Estado de São PauloPORTARIA Nº 625, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019Aprova o enquadramento no Regime Especial deIncentivos para o Desenvolvimento daInfraestrutura - REIDI, do Projeto de Investimentoem Infraestrutura no Setor de Transportes -Rodovia, proposto pela Concessionária dasRodovias Integradas do Sul S/A.A SECRETÁRIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO E PARCERIAS DO MINISTÉRIODA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria MTPA nº 314,de 24 de abril de 2018, e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único,incisos II e IV, da Constituição; o art. 57 da Lei nº 13.502, de 1º de novembro de2017; a Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007; o Decreto nº 6.144, de 3 de julhode 2007, bem como o disposto na Portaria GM/MTPA nº 512, de 27 de setembro de2018, e o que consta dos autos formalizados junto a este Ministério da Infraestruturapor meio de registro pelo Processo nº 50000.048223/2018-63, resolve:
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Nº 44, quarta-feira, 6 de março de 2019ISSN 1677-7042Seção 1Art. 1º Aprovar o enquadramento no Regime Especial de Incentivos para oDesenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, do Projeto de Investimento emInfraestrutura no Setor de Transportes - Rodovia, proposto pela Concessionária dasRodovias Integradas do Sul S.A., que objetiva a recuperação, operação, manutenção,monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade emanutenção do nível de serviço do sistema rodoviário concernente "Rodovia deIntegração do Sul", em 473,4 km da BR-101/290/386/486/RS, no Estado do Rio Grandedo Sul, conforme descrito no Anexo desta Portaria, referente ao Contrato de Concessãonº 001/2019 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.Art. 2º A Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. deveráinformar à Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério daInfraestrutura quando da conclusão do projeto ou do pedido de cancelamento dahabilitação ou co-habilitação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da conclusão ou dopedido de cancelamento, nos termos do disposto no art. 18, da Portaria GM/MTPA nº512/2018, de 27 de setembro de 2018.Art. 3º Os autos do Processo nº 50000.048223/2018-63 ficarão arquivadose disponíveis neste Ministério, para consulta e fiscalização dos órgãos de controle.Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.NATÁLIA MARCASSA DE SOUZA
. ANEXO
. Nome Empresarial Concessionária das Rodovias Integradas doSul S.A.
. CNPJ 32.161.500/0001-00
. Tipo Rodovia
. Descrição do Projeto Projeto na área de infraestrutura detransporte rodoviário, que objetiva arecuperação, operação, manutenção,monitoração, conservação, implantação demelhorias, ampliação de capacidade e
. manutenção do nível de serviço do sistemarodoviário concernente "Rodovia deIntegração do Sul", em 473,4 km da BR-101/290/386/486/RS, no Estado do RioGrande do Sul, referente ao Contrato de
. Concessão nº 001/2019 - ANTT.
. Localização Estado do Rio Grande do Sul
. Estimativa de Investimento R$ 2.172.807.888,00
. Estimativas das Suspensões Fiscais R$ 65.952.651,00SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESDEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITOPORTARIA Nº 298, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN, no usodas atribuições que lhe confere o art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, queinstituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB,CONSIDERANDO as disposições da Resolução CONTRAN nº 619, de 6 desetembro de 2016, alterada pela Resolução CONTRAN nº 736, de 5 de julho de 2018,estabelece e normatiza os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, aarrecadação e o repasse dos valores arrecadados, nos termos do inciso VIII do art. 12 doC TB; CONSIDERANDO as disposições da Portaria DENATRAN nº 149, de 12 de julhode 2018, que estabelece e normatiza os procedimentos para a arrecadação das multas edemais débitos relacionados a veículos e o repasse dos valores arrecadados, para disporsobre o pagamento parcelado por meio de cartão de crédito e débito;CONSIDERANDO o constante no processo administrativo nº80000.024529/2018-95, resolve:Art. 1º Credenciar, por 60 (sessenta) meses, a contar da publicação destaPortaria, a empresa NYATA SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº24.445.103/0001-23, localizada na Avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, nº 811,Condomínio Skye Platinum Office, sala 1604, bairro Chapada, Manaus - AM, CEP 69.050-055, para exercer a atividade de SUBADQUIRENTE, de acordo com o §4º do art. 25-A daResolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, para atuar junto aos órgãos eentidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para viabilizar o pagamento demultas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo com cartões de débito oucrédito. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.JERRY ADRIANE DIAS RODRIGUESAGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVILSUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIAR E T I F I C AÇ ÃONa Portaria nº 613 de 22 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial daUnião de 28 de fevereiro de 2019, Seção 1, página 139, Onde se lê: "O SUPERINTENDENTEDE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, (...)", Leia-se: "O SUPERINTENDENTE DEINFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, (...)".R E T I F I C AÇ ÃONa Portaria nº 614 de 22 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial daUnião de 28 de fevereiro de 2019, Seção 1, página 139, Onde se lê: "O SUPERINTENDENTEDE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, (...)", Leia-se: "O SUPERINTENDENTE DEINFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, (...)".R E T I F I C AÇ ÃONa Portaria nº 618 de 25 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial daUnião de 28 de fevereiro de 2019, Seção 1, página 139, Onde se lê: "O SUPERINTENDENTEDE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, (...)", Leia-se: "O SUPERINTENDENTE DEINFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, (...)".GERÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO E SEGURANÇA OPERACIONALPORTARIA Nº 637, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019O GERENTE DE CERTIFICAÇÃO E SEGURANÇA OPERACIONAL, no uso dasatribuições que lhe conferem o art. 2º, inciso XII, da Portaria nº 1.751/SIA, de 06 de julhode 2015, alterada pela Portaria nº 1.944, de 22 de junho de 2018, com fundamento nosarts. 33, inciso XV, alínea "b", do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de14 de junho de 2016, 1º da Resolução nº 206, de 16 de novembro de 2011 e na Lei nº7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica,e considerando o que consta do processo nº 00058.514905/2017-53, resolve:

Art. 1º Validar as curvas de ruído para o Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues/ Palmas, TO (SBPJ), apresentadas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária- Infraero. Art. 2º As curvas de ruído descritas no Art. 1º desta Portaria servirão de basepara o Plano Específico de Zoneamento de Ruído - PEZR do SBPJ, de acordo com o dispostono Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 161 (RBAC nº 161), Emenda nº 01.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.GIOVANO PALMASUPERINTENDÊNCIA DE PADRÕES OPERACIONAISGERÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE INSTRUÇÃOPORTARIA Nº 285, DE 29 DE JANEIRO DE 2019O GERENTE DE CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE INSTRUÇÃO, no uso daatribuição que lhe confere o item 4.6.2.1(a)(v) do Manual de Cargos e Funções MCF-0001/SPO, Revisão E, aprovado pela Portaria nº 2.710/SPO, de 29 de agosto de 2018, econsiderando o que consta do processo nº 00069.500692/2017-53, resolve:Art. 1º Conceder a autorização definitiva de funcionamento, consequentementeo Certificado de Atividade Aérea - CAA, do AEROCLUBE DE PLANADORES DE BALSA NOVA ,situado à Avenida lguaçu, 863 Lj 07, em Curitiba (PR), CEP: 80230-020; e Base Operacionalà Estrada da Fazenda Thalia BR 277 Km 38 s/n, em Balsa Nova (PR), CEP: 80420-000.Art. 2º Homologar, por 5 (cinco) anos, os cursos práticos de Piloto de Planador- PLAN e Instrutor de Voo Planador - INPL.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.FELIPE GONZALEZ GONZAGAPORTARIA Nº 569, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019O GERENTE DE CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE INSTRUÇÃO, no uso daatribuição que lhe confere o item 4.6.2.1(a)(v) do Manual de Cargos e Funções MCF-0001/SPO, Revisão E, aprovado pela Portaria nº 2.710/SPO, de 29 de agosto de 2018, econsiderando o que consta do processo nº 00065.060438/2018-20. resolve:Art. 1º Renovar, por 5 (cinco) anos, a homologação dos cursos teóricos epráticos de Piloto Privado de Avião (PPA), Instrutor de Voo Avião (INVA), dos cursosteóricos Piloto Comercial de Avião (PC/IFR), Voo Por Instrumentos (IFR) e do curso práticode Piloto Comercial de Avião (PCA), do AEROCLUBE DE CATANDUVA, situado à Rua 24 deFevereiro, nº 1700 - Caixa Postal 228, Jardim Amendola, em Catanduva - SP, CEP: 15801-180. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.FELIPE GONZALEZ GONZAGAAGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOSRESOLUÇÃO Nº 6.768, DE 1º DE MARÇO DE 2019O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do RegimentoInterno, considerando o que consta do Processo nº 50300.001469/2013-82, ad referendumda Diretoria Colegiada, resolve:Art. 1º Aprovar a submissão em Audiência Pública da proposta de alteração danorma que disciplina a prestação de serviços de retirada de resíduos de embarcações emáreas e águas sob jurisdição brasileira, especificamente quanto ao estabelecimento deprocedimentos simplificados para as instalações de apoio ao transporte aquaviárioincluídas posteriormente ao escopo normativo, bem como para as Instalações PortuáriasPúblicas de Pequeno Porte - IP4, na forma do Anexo desta resolução.Art. 2º O Anexo de que trata o artigo anterior estará disponível em sua íntegrano sítio eletrônico desta Agência: portal.antaq.gov.br.Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação no DiárioOficial da União - DOU. MÁRIO POVIAAGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESDIRETORIA COLEGIADAR E T I F I C AÇ ÃONo art. 16 da Resolução nº 5.840, de 22 de janeiro de 2019, publicado no DOUnº 17, de 24.1.2019, Seção 1, pág. 48. Onde se lê:"Art. 16. (...)I - nome ou razão social do responsável pela viagem ocasional e CNPJ;II - origem e destino da viagem;III - motivo da viagem;IV - quantidade aproximada de viagens;III - pontos de fronteira a serem utilizados durante o percurso;IV - descrição da carga a ser transportada, tanto na ida quanto no regresso;e V - relação dos veículos a serem autorizados, previamente cadastrados noRNTRC do requerente, quando for o caso de Empresa ou Cooperativa de TransporteRodoviário de Cargas, conforme prevê a Resolução ANTT nº 4.799, de 2015, ou outra quevier a substituí-la."Leia-se:"Art. 16. (...)I - nome ou razão social do responsável pela viagem ocasional e CNPJ;II - origem e destino da viagem;III - motivo da viagem;IV - quantidade aproximada de viagens;V - pontos de fronteira a serem utilizados durante o percurso;VI - descrição da carga a ser transportada, tanto na ida quanto no regresso;e VII - relação dos veículos a serem autorizados, previamente cadastrados noRNTRC do requerente, quando for o caso de Empresa ou Cooperativa de TransporteRodoviário de Cargas, conforme prevê a Resolução ANTT nº 4.799, de 2015, ou outra quevier a substituí-la."E no § 2º, inciso II, do art. 16 da Resolução nº 5.840, de 22 de janeiro de 2019,publicado no DOU nº 17, de 24.1.2019, seção 1, pág. 48. Onde se lê:") cópia da ata de eleição da administração e listagem nominativa dosassociados, contendo nome e CPF, firmada pelo representante legal da Cooperativa; e"Leia-se:"b) cópia da ata de eleição da administração e listagem nominativa dosassociados, contendo nome e CPF, firmada pelo representante legal da Cooperativa; e"

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

