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CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
o-

RESOLUÇÃO N 347, DE 29 DE ABRIL DE 2010
Altera a Resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004, do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN, 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.
O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN
usando da competência que lhe confere o artigo 12 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003,
que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito SNT; e
Considerando a alteração sofrida pelo CTB, por meio da Lei
nº 12.217, de 17 de março de 2010, somadas, ainda, as conclusões
obtidas no bojo do processo administrativo nº 80000.015552/2010-31,
instaurado no âmbito do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, resolve:
Art. 1º O artigo 13 da Resolução nº 168, de 14 de dezembro
de 2004, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, passa a
vigorar com a seguinte redação:
'Art. 13. O candidato à obtenção da ACC, da CNH, adição
ou mudança de categoria, somente poderá prestar exame de Prática de
Direção Veicular depois de cumprida a seguinte carga horária de aulas
práticas:
I - obtenção da ACC: mínimo de 20 (vinte) horas/aula;
II - obtenção da CNH: mínimo de 20 (vinte) horas/aula por
categoria pretendida;
III - adição de categoria: mínimo de 15 (quinze) horas/aula
em veículo da categoria na qual esteja sendo adicionada;
IV - mudança de categoria: mínimo de 15 (quinze) horas/aula em veículo da categoria para a qual esteja mudando.
Parágrafo único. Deverão ser observados, em todos os casos,
20% (vinte por cento) da carga horária cursada para a prática de
direção veicular no período noturno.
Art. 2º Os itens 1.2.1, 2.1.1 e 3.1.1 do anexo II da Resolução
nº 168, de 14 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Resolução nº 285, de 29 de julho de 2008 do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN, passam a vigorar com a seguinte redação:
'1.2 CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR
1.2.1 Carga Horária Mínima: 20 (vinte) horas aula, sendo
que 20% (vinte por cento) destas deverão ser ministradas no período
noturno.
(...)'
'2. CURSO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA
2.1 CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR
2.1.1 Carga Horária Mínima: 15 (quinze) horas aula, sendo
que 20% (vinte por cento) destas deverão ser ministradas no período
noturno.
(...)'
'3. CURSO PARA ADIÇÃO DE CATEGORIA
3.1 CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR
3.1.1 Carga Horária Mínima: 15 (quinze) horas aula, sendo
que 20% (vinte por cento) destas deverão ser ministradas no período
noturno.
(...)'
Art. 3º A comprovação das aulas de práticas de direção
veicular, na forma desta Resolução, será realizada pelos órgãos e
entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 4º Para efeito desta Resolução, o período noturno é
aquele compreendido entre o por do sol e nascer do sol, conforme
definido no anexo I da Lei nº 9.503/97 - CTB, cabendo aos órgãos
executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal definir o
horário das aulas de prática de direção veicular.
Art. 5 º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
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Nº 89, quarta-feira, 12 de maio de 2010
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N o- 183, DE 24 DE MARÇO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 5º da Lei N o5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 6º, inciso II, do Decreto n°
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo N o- 53000.041270/2007, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, §3º, da Lei N o4.117, de 22 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de
janeiro de 2007, a permissão outorgada originalmente à RÁDIO Musical de Goiânia Ltda., pela Portaria N o- 46, de 18 de janeiro de 1987,
posteriormente, transferida à Rádio Atividade FM Ltda. e desta para
a TV SERRA DOURADA LTDA., conforme consta nesta Portaria,
para explorar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no município de Goiânia, Estado de
Goiás.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga
é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
o-

PORTARIA N 399, DE 4 DE MAIO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, observado o disposto no artigo 21, inciso XII,
alínea "a", da Constituição Federal, e no art. 7º do Decreto N o- 5.820,
de 29 de junho de 2006, tendo em vista o que consta do Processo N o53000.012728/2009, resolve:
Art. 1º Consignar à TV OESTE DO PARANÁ LTDA., concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, com sede
na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, o canal 32 (trinta e dois),
correspondente à faixa de freqüência 578 - 584 MHz, para a transmissão digital do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no
âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre SBTVD-T, na localidade de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos, e do Decreto N o- 5.820, de 2006.
Art. 3º O instrumento pactual decorrente desta consignação
será celebrado entre a concessionária e a União, em prazo não superior a sessenta dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLIO COSTA

HÉLIO COSTA

o-

PORTARIA N 358, DE 16 DE ABRIL DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 5º da Lei N o5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 6º, inciso II, do Decreto n°
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo N o- 53000.052977/2005, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, §3º, da Lei N o4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de
outubro de 2005, a permissão outorgada à RADIO MINUANO DE
ALEGRETE LTDA., conforme atos relacionados nesta Portaria, para
explorar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no município de Alegrete, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga
é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
PORTARIA N o- 364, DE 19 DE ABRIL DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 5º da Lei N o5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 6º, inciso II, do Decreto n°
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo N o- 53000.055834/2004, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, §3º, da Lei N o4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 17 de
janeiro de 2005, a permissão outorgada à RÁDIO TRANSAMÉRICA
DE CURITIBA LTDA., conforme atos relacionados nesta portaria,
para explorar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no município de Curitiba, Estado do
Paraná.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga
é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
o-

PORTARIA N 371, DE 19 DE ABRIL DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 5º da Lei N o5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 6º, inciso II, do Decreto n°
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos
Processos N o- 53640.000784/1995 e n° 53000.007043/2006, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, §3º, da Lei N o4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 20 de
fevereiro de 2006, a permissão outorgada à RÁDIO RUY BARBOSA
FM LTDA., conforme atos relacionados nesta portaria, para explorar,
sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no município de Ruy Barbosa, Estado da Bahia.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga
é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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PORTARIA N 424, DE 11 DE MAIO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV,
da Constituição, e conforme o disposto no art. 53, da Lei 9.784, de 29
de janeiro de 1999, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo no 53790.000212/00, bem como o disposto na NOTA/AGU/CONJUR-MC/KMM/No 0520-2.29/2010, resolve:
Art. 1º Revogar a Portaria no 377, de 13 de julho de 2007,
publicada no Diário Oficial da União do dia 17 de julho de 2007, que
outorga permissão à RÁDIO DUNAS FM LTDA., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Chuí, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
o-

PORTARIA N 425, DE 11 DE MAIO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso
II, da Constituição, e com base no Decreto no 5.220, de 30 de
setembro de 2004, alterado pelo Decreto no 6.658, de 20 de novembro de 2008, resolve:
Art. 1o Publicar a criação das seguintes Unidades Gestoras:
I - Delegacia Regional do Ministério das Comunicações no
Estado de Minas Gerais, localizada na Av. Afonso Pena, 1.270, Térreo - Centro, Belo Horizonte-MG, CEP 30130-900;
II - Delegacia Regional do Ministério das Comunicações no
Estado do Rio de Janeiro, localizada na Rua 1o de Março, 64, 1o
andar - Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20010-900;
III - Delegacia Regional do Ministério das Comunicações no
Estado de Santa Catarina, localizada na Praça XV de Novembro, 242,
sala 110 - Centro, Florianópolis-SC, CEP 88010-970;
IV - Delegacia Regional do Ministério das Comunicações no
Estado de São Paulo, localizada na Rua Mergenthaler, 592, Bl. 1,
Mezanino, Vila Leopoldina, São Paulo-SP, CEP 05311-900; e
V - Delegacia Regional do Ministério das Comunicações no
Estado de Mato Grosso, localizada na Rua C, Sem Número, Complexo ECT - Vila Sadia, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande-MT, CEP
78115-970.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
ATO N o- 1.808, DE 19 DE MARÇO DE 2010
Processo n.º 53500.020446/2009 - Aplica à VOICES TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ N o- 07.594.474/0001-58, a sanção de caducidade da autorização para exploração do Serviço de
Comunicação e Multimídia, por não ter não efetuado o pagamento
das duas últimas parcelas do Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviço de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite - PPDESS. A extinção não desonera a entidade de
suas obrigações com terceiros, inclusive às firmadas com a Anatel.
RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
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