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DESPACHO DE 28 DE MARÇO DE 2018
O Secretário de Relações do Trabalho-Substituto do
Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento na Portaria 326/2013 e na Nota Técnica
288/2018/CGRS/SRT/MTb, resolve: ARQUIVAR a seguinte
impugnação, nos termos do art. 18, inciso IV, da Portaria 326/2013:
Impugnação nº 46000.017661/99-24, apresentada pelo Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Fabricantes de Peças e Pré-fabricados
em Concreto do Estado de São Paulo - SP, CNPJ 62.263.637/000128. E, em ato contínuo, DEFERIR o Registro de Alteração Estatutária
ao SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA
CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE MOGI DAS CRUZES,
CNPJ: 52.569.324/0001-49, Processo n° 46000.007244/99-09, para
representação da categoria dos Trabalhadores da Construção e do
Mobiliário e afins inclusive os Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil (Pedreiros, Carpinteiros, Pintores, Estucadores,
Bombeiros Hidráulicos e Trabalhadores em Geral, de Estradas,
Pontes, Portos e Canais, Montagens Industriais e Engenharia
Consultiva), Olaria, Cimento, Cal e Gesso, Ladrilhos Hidráulicos e
Produtos de Cimento, Cerâmica para Construção, Mármores e
Granitos, Pintura, Decorações, Estuques e Ornatos, Serraria,
Carpintaria, Tanoaria, Madeiras Compensadas e Laminadas,
Aglomeradas e Chapas de Fibras de Madeira, Oficiais Marceneiros de
Trabalhadores nas Indústrias de Serrarias e Móveis de Madeira,
Móveis de Junco e Vime e de Vassouras, Cortinados e Estofos,
Escovas e Pincéis, Artefatos de Cimento Armado, Oficiais Eletricistas
e Trabalhadores na Indústria de Instalações Elétricas, Gás Hidráulicas
e Sanitárias, Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de
Terraplanagem em Geral (Barragens, Aeroportos, Canais e
Engenharia Consultiva), Tratoristas (excetuados os rurais) diferenciada, Trabalhadores na Indústria de Refratários, EXCETO
empregados nos Estudos de Solo, Fundações, Montagens, Fabricações
e Acabamento de Peças e Pré-Moldados em Concreto, com
abrangência Intermunicipal em: Biritiba-Mirim, Ferraz De
Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá,
Santa Isabel e Suzano/SP, nos termos do art. 25, inciso II, da Portaria
326/2013.
O Secretário de Relações do Trabalho-Substituto do
Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento na Portaria 326/2013 e na Nota Técnica RAE
286/2018/CGRS/SRT/MTb, resolve: DEFERIR o Registro de
Alteração Estatutária ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
do Vestuário de Apucarana e Região, CNPJ n° 80.922.057/0001-87;
Processo n° 46212.014150/2015-09, para representar a Categoria
Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados; de Solado
Palmilhado; Oficiais Alfaiates; Costureiros e Costureiras;
Trabalhadores nas Indústrias de Confecções de Roupas; Bonés,
Bordados, Guarda Chuvas e Bengalas; de Luvas, Bolsas e Peles de
Resguardo; Pentes ; Chapéus e Chapéus de Senhoras; Material de
segurança e Proteção no Trabalho; Cama, Mesa e Banho; Roupas
Infantis e Juvenis; e Confecções Unissex, trabalhadores nas
lavanderias de beneficiamento e transformação de produtos do
vestuário, lixado e tingimento de artigos do Vestuário, com
abrangência intermunicipal e base territorial nos municípios de
Apucarana, Arapongas, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bom Sucesso,
Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy
Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre,
Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Manoel Ribas, Marilândia do Sul,
Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí,
Rosário do Ivaí, Sabáudia, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí, no
estado do Paraná, nos termos do art. 25, inciso I, da Portaria
326/2013."
MARCUS VINICIUS LAIRA
DESPACHO DE 28 DE MARÇO DE 2018
O Secretário de Relações do Trabalho-Substituto do
Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento na Portaria 326/2013 e na Nota Técnica RAE
283/2018/CGRS/SRT/MTb, resolve: ARQUIVAR, processo de
impugnação n.º46000.004727/2010-47, de interesse do Sindicato
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas no Estado de São Paulo - SESCON-SP, CNPJ62.638.168/0001-84 nos termos do inciso V, art. 10 da Portaria 186
de abril de 2008; DEFERIR o Registro de Alteração Estatutária ao
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por
Fretamento e Para Turismo de São Paulo e Região TRANSFRETUR - SP, CNPJ: 62.571.435/0001-43 e processo nº.
46000.015673/99-32, para representar a Categoria Econômica das
Empresas de Transportes de Passageiros sob a modalidade de
fretamento eventual ou contínuo, ou qualquer outro tipo de
transporte coletivo de passageiros de caráter privado, ou seja, não
aberto ao público, com frota própria, de terceiros ou cooperativos
e que seja cadastrada no mínimo em um órgão gestor de transporte
coletivo na modalidade de fretamento, nos Municípios de Arujá,
Atibaia, Barueri, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista,
Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu, Ferraz de Vasconcelos,
Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira,
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Mairiporã, Moji das Cruzes, Nazaré Paulista, Osasco, Pirapora do
Bom Jesus, Poá, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, São Paulo,
Suzano e Taboão da Serra, no Estado de São Paulo, nos termos do
inciso II, do artigo 14, da Portaria nº. 186/2008. Para fins de
anotação no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES,
resolve: ANOTAR a representação da seguinte entidade: Sindicato
das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do
Estado de São Paulo, CNPJ 53.711.313/0001-14, Processo L098
P035 A1985; excluindo da categoria de Transportes de Passageiros
por Fretamento, nos Municípios de Arujá, Atibaia, Barueri, Bom
Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Cajamar, Carapicuíba, Cotia,
Embu, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itapecerica da Serra,
Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Moji das Cruzes,
Nazaré Paulista, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Santa Isabel,
Santana de Parnaíba, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra, no
Estado de São Paulo; nos termos do artigo 25 da Portaria nº. 186
de 2008.
O Secretário de Relações do Trabalho-Substituto do
Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento na Portaria 326/2013 e na Nota Técnica
284/2018/CGRS/SRT/MTb, resolve: ARQUIVAR a impugnação n°
46000.004697/2017-45, apresentada pelo STICPOEB-PA SIND.TRAB.IND.CONST.OF. EL TRAB.IND.IEL GAS HID.,
CNPJ: 00.286.747/0001-58; e a impugnação n°46000.004698/201790, interposta pelo SINDICATO DA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO
DO
ESTADO
DO
PARA,
CNPJ:
04.979.068/0001-15, nos termos do art. 18, incisos VI e IX, da
Portaria n° 326/2013, respectivamente. E, por conseguinte,
DEFERIR o Registro de alteração estatutária ao SINDICATO DOS
ELETRICITÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ - SINDELPA, CNPJ:
09.183.066/0001-39, Processo n° 46222.007305/2013-61, para
representação da categoria dos Trabalhadores eletricistas, auxiliares
e todos que atuam nas empresas terceirizadas, contratadas pela
concessionária de distribuição elétrica no Estado do Pará -PA e
cujas atividades estejam relacionadas com operação, manutenção de
sistema de geração, transmissão, distribuição ou comercialização de
energia elétrica; instalação, reparo, reforma e manutenção de
equipamentos elétricos; fiscalização, apoio, corte de energia, leitura
de medidores e poda de árvores, com abrangência em todo o
estado do Pará, nos termos do art. 25, inciso II, da Portaria
326/2013.
MARCUS VINICIUS LAIRA
DESPACHO DE 28 DE MARÇO DE 2018
O Secretário de Relações do Trabalho - Substituto do
Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento na Portaria 326/2013 e na Nota Técnica
287/2018/CGRS/SRT/MTb RESOLVE: conhecer do Recurso
Administrativo 46210.001717/2017-51 interposto pelo Sindicato da
Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de
Mato Grosso - SINDPSS/MT (CNPJ 12.010.268/0001-93) nos
autos do Processo 46210.001727/2015-24 para REVOGAR, com
respaldo nos art. 53 e 64 da Lei 9.784/1999 e nas Súmulas 346 e
473 do STF, a NT 747/2017/CGRS/SRT/MTb, veiculada em
13/07/2017 no DOU, Seção 1, nº 133, pág. 161 e, por conseguinte,
restituir os autos do processo mencionado à Divisão de Análise de
Registro Sindical - DARS, visando o prosseguimento regular do
aludido pedido de registro sindical."
MARCUS VINICIUS LAIRA
DESPACHO DE 28 DE MARÇO DE 2018
O Secretário de Relações do Trabalho-Substituto do
Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento na Portaria n.º 326/2013, e na NOTA TÉCNICA
282/2018/CGRS/SRT/MTb, resolve: a) ARQUIVAR a impugnação
n.º 24000.002372/90-50 nos termos do art. 18, inciso IV da
Portaria n.º 326/2013; b) SUSPENDER o registro sindical do STRI
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapetininga (impugnante),
CNPJ n.º 47.800.628/0001-35, nos termos do art. 33, inciso II da
Portaria n.º 326/2013; C) DEFERIR o registro sindical (RES) ao
Sindicato dos Empregados Rurais de Itapetininga, Angatuba,
Alambari e Campina do Monte Alegre, processo n.º
24000.001384/90-01 (CR01116), CNPJ n.º 58.977.380/0001-07,
para representar a categoria profissional dos empregados nas
atividades rurais, nos municípios de Itapetininga, Angatuba,
Alambari e Campina do Monte Alegre, no estado de São Paulo,
nos termos do art. 25, inciso II da Portaria n.º 326/2013.
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Ministério dos Direitos Humanos
SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO N° 206, DE 22 DE MARÇO DE 2018
Alterar Art. 3º, Inciso I, da Resolução nº
200, de 14 de novembro de 2017, do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente - CONANDA.
O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA, no uso de suas
atribuições legais estabelecidas pela Lei 8.242, de 12 de julho de
1991, no Regimento Interno, de 10 de setembro de 2004, e
Considerando a Resolução nº 197, de 3 de agosto de 2017,
de 14 de novembro de 2017, que dispõe sobre a instituição de Grupo
Temático com a finalidade de formular e propor estratégias de
articulação de políticas públicas e serviços para o atendimento e para
a promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e dos
adolescentes pertencentes a povos e comunidades tradicionais.
Considerando a Resolução nº 200, de 14 de novembro de
2017, que designa as organizações da sociedade civil e do Poder
Executivo para compor os Grupos Temáticos instituídos por meio das
Resoluções nº 195, 196 e 197 do ano de 2017, resolve:
Art. 1º Alterar Art. 3º, Inciso I, da Resolução nº 200, de 14
de novembro de 2017, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente - CONANDA, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação:
I - Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB.
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCO ANTÔNIO SOARES
Presidente do Conselho

Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 235, DE 28 DE MARÇO DE 2018
Institui a Política Nacional de Transportes e
estabelece princípios, objetivos, diretrizes e
instrumentos para o setor de transportes.
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES,
PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e
Considerando a competência privativa da União para legislar
sobre as diretrizes da política nacional de transportes, conforme o
inciso IX, do art. 22, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988;
Considerando as áreas de competência do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, estabelecidas pelo art. 57 da Lei
nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, quanto à política nacional de
transportes e;
Considerando a necessidade de institucionalização das
diretrizes e dos mecanismos para o exercício da governança pública,
conforme os arts. 4° e 5° do Decreto n° 9.203, de 22 de novembro de
2017, que dispõe sobre a política de governança da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional, resolve:
Art. 1° Fica instituída a Política Nacional de Transportes,
com vistas a induzir o desenvolvimento socioeconômico sustentável,
ampliar e melhorar a infraestrutura nacional de transportes e
promover a integração nacional e internacional, de modo a propiciar
o aumento da competitividade e a redução das desigualdades do
país.
Art. 2° A Política Nacional de Transportes apresenta os
princípios, objetivos, diretrizes fundamentais e instrumentos a serem
observados nos processos de planejamento, implementação, gestão,
operação e avaliação do Setor de Transportes.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios devem considerar os princípios, objetivos e diretrizes
fundamentais, estabelecidos no âmbito da Política Nacional de
Transportes, em seus planejamentos setoriais, planos e programas de
logística e transportes de pessoas e bens.
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Art. 3° São princípios da Política Nacional de Transportes:
I - respeito à vida;
II - excelência institucional;
III - planejamento e integração territorial;
IV - infraestrutura sustentável;
V - eficiência logística;
VI - desenvolvimento econômico, social e regional;
VII - responsabilidade socioambiental; e
VIII - integração e cooperação internacional.
Art. 4° A Política Nacional de Transportes tem por
objetivos:
I - prover um sistema acessível, eficiente e confiável para a
mobilidade de pessoas e bens;
II - garantir a segurança operacional em todos os modos de
transportes;
III - prover uma matriz viária racional e eficiente;
IV - promover a participação intra e interinstitucional,
considerando sociedade, governo e mercado, no desenvolvimento de
uma política de transporte integrada;
V - planejar os sistemas de logística e transportes a partir de
uma visão territorial, integrada e dinâmica;
VI - disciplinar os papéis dos atores do Setor de Transportes
do Governo Federal;
VII - dar transparência à sociedade, ao mercado e aos
agentes públicos quanto às ações governamentais do Setor de
Transportes;
VIII - incorporar a inovação e o desenvolvimento
tecnológico para o aperfeiçoamento contínuo das práticas setoriais;
IX - promover a cooperação e a integração física e
operacional internacional;
X - considerar as particularidades e potencialidades regionais
nos planejamentos setoriais de transportes;
XI - atuar como vetor de desenvolvimento socioeconômico e
sustentável do país; e
XII - garantir infraestrutura viária adequada para as
operações de segurança e defesa nacional.
Art. 5° São diretrizes fundamentais no âmbito da Política
Nacional de Transportes:
I - ofertar um sistema viário integrado, eficiente e seguro,
com vistas ao aperfeiçoamento da mobilidade de pessoas e bens, à
redução dos custos logísticos e ao aumento da competitividade;
II - promover e aperfeiçoar a integração e articulação entre
os órgãos do Setor de Transportes, bem como entre estes e outros
órgãos afins, a partir da visão sistêmica, coordenação e sinergia entre
as ações;
III - estimular a articulação interinstitucional para o
aprimoramento do planejamento e avaliação das ações setoriais
voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e regional;
IV - estruturar o arranjo institucional para uma coerente
distribuição de competências no âmbito do Ministério e das
instituições vinculadas em prol do desenvolvimento e cumprimento
das ações setoriais;
V - propor, na esfera intersetorial, substratos jurídicos
consistentes e coerentes de modo a proporcionar um ambiente seguro
e confiável para a aplicação de recurso nos sistemas de logística e
transportes;

VI - estabelecer, na esfera intrassetorial, regramentos
consistentes e efetivos, de modo a ensejar segurança jurídica no
planejamento e investimentos no Setor de Transportes;
VII - divulgar dados, informações e ações do Setor de
Transportes, confiáveis e integrados, de modo amplo, periódico e
acessível;
VIII - considerar os aspectos socioeconômicos da não
implantação da infraestrutura de transportes;
IX - aprimorar continuamente a gestão das infraestruturas,
operações e serviços de transportes;
X - regular e fiscalizar, de modo efetivo, os serviços de
transporte prestados à sociedade;
XI - valorizar e qualificar os recursos humanos das
instituições governamentais do Setor de Transportes, por meio do
desenvolvimento de competências estratégicas, da atração e retenção
de talentos, e da criação de ambiente motivacional propício.
XII - incentivar o intercâmbio de conhecimentos e
experiências com instituições nacionais e internacionais, para o
aperfeiçoamento das práticas setoriais;
XIII - desenvolver estudos e pesquisas voltados à
modernização da gestão e à incorporação de inovações no sistema de
transportes;
XIV - aprimorar o sistema de transportes com vistas ao
fortalecimento
de
regiões
economicamente
dinâmicas
e
consolidadas;
XV - induzir o desenvolvimento de regiões economicamente
estagnadas e deprimidas a partir de um sistema viário eficiente;
XVI - planejar as infraestruturas de transportes à luz das
particularidades regionais e ambientais;
XVII - alinhar as iniciativas nacionais com as políticas e o
planejamento dos países vizinhos em favor da geração de livre
trânsito e interoperabilidade setorial;
XVIII - considerar os aspectos socioambientais, econômicos,
políticos e culturais no planejamento de transportes;
XIX - promover a expansão e manutenção contínuas, técnica
e financeiramente sustentáveis, do sistema viário federal; e
XX - alinhar as ações setoriais à luz das Diretrizes
Socioambientais do Ministério.
Art. 6° São instrumentos da Política Nacional de
Transportes:
I - o Livro de Estado;
II - o Caderno das Estratégias Governamentais; III - o
Planejamento de Transportes;
III - o Planejamento Organizacional;
IV - o Planejamento Orçamentário;
V - os Conselhos, Comitês e Fóruns; e
VI - os Fundos e Programas de Fomento e Financiamento.
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MAURÍCIO QUINTELLA
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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DECISÃO Nº 28, DE 23 DE MARÇO DE 2018
Defere
pedidos
de
isenção
de
cumprimento dos requisitos de que tratam
os
parágrafos
61.213(a)(2)(ii)
e
61.213(a)(3)(ii) do RBAC nº 61.
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
XVII e XLIII, da mencionada Lei e no Regulamento Brasileiro da
Aviação Civil nº 11 (RBAC nº 11), e considerando o que consta
do processo nº 00066.530073/2017-13, deliberado e aprovado na 6ª
Reunião Deliberativa da Diretoria, realizada em 20 de março de
2018, decide:
Art. 1º Deferir, conforme peticionado pelos pilotos LUIZ
RICARDO COPPINI (CANAC nº 577841), SÉRVIO ANDRÉ
MAFFINI (CANAC nº 445155) e PAULO CÉSAR RIVETTI
(CANAC nº 147413), os pedidos de isenção de cumprimento dos
requisitos de que tratam os parágrafos 61.213(a)(2)(ii) e
61.213(a)(3)(ii) do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 61
(RBAC nº 61), para concessão da habilitação de Tipo SF50, tendo
em vista a demonstrada impossibilidade fática de cumprimento dos
requisitos.
Parágrafo único. Esta decisão fica condicionada:
I - à realização e aprovação em treinamento respeitando
na integralidade o Relatório de Avaliação Operacional da Aeronave
- Operational Evaluation Report - Cirrus SF50 (Vision Jet); e
II - ao acompanhamento dos treinamentos e à aprovação
em voo de avaliação de proficiência conduzido por servidor
designado da ANAC.
Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua
publicação.
JOSÉ RICARDO PATARO BOTELHO DE QUEIROZ
Diretor-Presidente
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 830 de 9 de março de 2018, publicado no
Diário Oficial da União de 15 de março de 2018, Seção 1, página 81,
onde se lê: O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
SUBSTITUTA", leia-se: "O GERENTE DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO".
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 865 de 12 de março de 2018, publicado no
Diário Oficial da União de 15 de março de 2018, Seção 1, página
81, onde se lê: O GERENTE DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO SUBSTITUTA", leia-se: "O GERENTE DE
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO".

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE
PORTARIA Nº 1.026, DE 27 DE MARÇO DE 2018
O SUPERINTENDENTE DE AERONAVEGABILIDADE SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 35, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14
de junho de 2016, tendo em vista o disposto nos arts. 14 e 18-A da Resolução nº 30, de 30 de maio de 2008, e considerando o que consta dos processos listados abaixo, resolve:
Art 1º Tornar pública a emissão do Certificado de Tipo - CT abaixo relacionado, emitido na data respectivamente indicada:

.

.

.

.

.

.

Nº Processo
00066.029521/2016-50

Nº CT
2009T05

00066.029521/2016-50

2018T01

00066.516206/2017-49

2018T03

00066.501784/2017-81

2017T01

00066.006098/2018-81

2008T04

Art.

2º

O

inteiro

teor

do

Detentor do CT
Descrição
Hartzell Propeller Inc. Novo
modelo
hélice
Fliegen Works Inc.
Novo
modelo
aeronave
Bell Helicopter Textron Novo
modelo
Canada Limited
aeronave
Diamond
Aircraft Alteração do nome
Industries Inc.
detentor
Diamond
Aircraft Alteração do nome
Industries Inc.
detentor

Certificado

citado

acima

Aplicabilidade
EH-2009T05-03
Modelo - HC-E5P-3
EB-2018T01-00
Modelo - 138S
EA-2018T03-00
Modelo - Bell 505
EA-2017T01-01
Modelo - DA 62
EA-2008T04-02 Modelos
DA 40
DA 40F
DA40NG

de
de
de
do
do

encontram-se

disponível

no

sítio

da

ANAC

na

Data
09.03.2018
13.03.2018
20.03.2018
26.03.2018
26.03.2018

rede

mundial

de

computadores,

endereço

https://sistemas.anac.gov.br/certificacao/Produtos/Especificacao.asp.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HÉLIO TARQUINIO JUNIOR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012018032900265
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