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Parágrafo único. Todas as intimações judiciais e comunicações oficiais relativas à representação de que trata o caput deverão,
a partir da publicação da presente portaria, ser recebidas ou encaminhadas à sede da Procuradoria Regional Federal da 2ª Região.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, convalidando-se os atos anteriormente praticados.
ANTONIO ROBERTO BASSO

SECRETARIA DE PORTOS
PORTARIA N o- 135, DE 13 DE JULHO DE 2011
Dispõe sobre o uso do Sistema de Informação Concentrador de Dados Portuários
do Projeto Porto Sem Papel para as autorizações de atracação, operação e desatracação de embarcações, no porto organizado de Vitória.
O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA
DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I da
Constituição da República c/c art. 6º, parágrafo único da Lei nº
11.518, de 5 de setembro de 2007, em conformidade aos Acordos de
Cooperação celebrados entre a Secretaria de Portos da Presidência da
República e a Secretaria da Receita Federal do Brasil; a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária; o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; o Departamento de Polícia Federal; e o
Comando da Marinha do Brasil; e tendo em vista a necessidade de
disciplinar o fornecimento das informações para as autorizações de
atracação, operação e desatracação de embarcações, pelos armadores
e seus representantes, resolve:
Art. 1º Estabelecer que as solicitações de autorização para a
atracação, operação e desatracação de embarcações no porto organizado de Vitória serão fornecidas, pelos armadores ou seus prepostos, ao Sistema de Informação Concentrador de Dados Portuários
do Projeto Porto Sem Papel, doravante denominado "SISTEMA".
Art. 2º As informações referidas no art. 1º serão disponibilizadas automaticamente pelo "SISTEMA" às autoridades portuária,
aduaneira, marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima e outras
autoridades intervenientes no processo portuário que venham a aderir
o uso do "SISTEMA", por meio de Termo de Adesão.
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Art. 3º As autoridades referidas no art. 2º deverão utilizar o
"SISTEMA" para a realização das ações de fornecimento das anuências para autorização de atracação, operação e desatracação de embarcações, devendo ser obedecido o prazo limite para a migração
definitiva dos procedimentos até 01 de setembro de 2011, no porto
organizado de Vitória.
Art. 4º Os procedimentos para o fornecimento das informações, anuências e contingências estarão disponibilizadas no endereço eletrônico: www.portosempapel.gov.br.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEÔNIDAS CRISTINO

Nº 134, quinta-feira, 14 de julho de 2011
PORTARIA N o- 1.370, DE 13 DE JULHO DE 2011
Homologa o heliponto em plataforma privado PETROBRAS-56 (RJ)
O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE
AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso de suas atribuições outorgadas
pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de
2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº
110, de 15 de setembro de 2009, e conforme disposto na Portaria
Interministerial nº 0856, de 17 de setembro de 1985, tendo em vista
o que consta no processo nº 63012.004339/2011-27, resolve:
Art. 1º Considerar homologado e aberto ao tráfego aéreo o
heliponto em plataforma privado abaixo, com as seguintes características:
I - denominação: PETROBRAS-56 (9PDS);

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
o-

RESOLUÇÃO N 193, DE 12 DE JULHO DE 2011

II - unidade da federação: RJ;
III - tipo e nome do campo de recursos naturais: perfuração
- Campo Marlim Sul - Bacia de Campos;

Revoga a Instrução de Aviação Civil 3133,
aprovada pela Portaria nº 235/DGAC, de
10 de junho de 1994.
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 X e XLVI, do
mesmo diploma legal, e considerando o que consta do processo nº
60800.025209/2010-72, deliberado e aprovado na Reunião Deliberativa da Diretoria realizada em 12 de julho de 2011, resolve:

V - coordenadas geográficas: 22º 37' 23'' S / 39º 59' 26'' W;
VI - Altitude: 31.9 metros;
VII - formato e dimensões da área de pouso e decolagem:
octogonal - 23.14 metros
VIII - resistência do pavimento: 9.3 toneladas;
IX - comprimento total do maior helicóptero a operar: 22.2
metros;

Art. 1º Revogar:
I - a Instrução de Aviação Civil 3133 (IAC 3133), intitulada
"Instruções para Preenchimento do Formulário SEGVOO 001 para
Registro de Grande Modificação/Grande Reparo"; e
II - a Portaria nº 235/DGAC, de 10 de junho de 1994,
publicada no Diário Oficial de 1º de julho de 1994, Seção 1, página
9818, que aprovou a mencionada IAC.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor decorridos 30 (trinta)
dias da data de sua publicação.
CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA
SILVEIRA PELLEGRINO
Diretor-Presidente
Interino

X - condições operacionais: VFR Diurna/Noturna.
Art. 2º A operação no heliponto em plataforma de que trata
esta Portaria sujeita-se à observância das seguintes condições:
I - Operações VFR noturnas somente em caráter de emergência.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será válida até 17 de junho de 2016.
TÁRIK PEREIRA DE SOUZA

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO
ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO
DE MERCADO
PORTARIA N o- 1.371, DE 13 DE JULHO DE 2011
Autoriza o funcionamento jurídico de sociedade empresária de táxi aéreo.

RETIFICAÇÃO
Retificar a portaria ANAC nº 2089/SIA, de 23 de novembro
de 2010, publicada no DOU n° 224, de 24 de novembro de 2010,
Seção 1, Página 23, onde se lê: "VI - elevação: 43 metros;", leia-se:
"VI - elevação: 517 metros;".

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
PORTARIAS DE 13 DE JULHO DE 2011
O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE
AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso de suas atribuições outorgadas
pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de
2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº
110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução
nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de
19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, resolve:
Nº 1.368 - Inscrever o heliponto Fazenda Mombaça (SJMB), em
Angra dos Reis (RJ); validade de 10 (dez) anos; e
Nº 1.369 - Inscrever o aeródromo Comandante Munir Djabak
(SJWQ), em Birigui (SP); validade de 10 (dez) anos.
O inteiro teor das Portarias acima encontra-se disponível no
sítio da ANAC na rede mundial de computadores - endereço
http://www.anac.gov.br.
TÁRIK PEREIRA DE SOUZA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012011071400002

IV - proprietário: PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS;

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO SUBSTITUTO, designado pela Portaria nº 865, de 29 de abril de 2011, no uso da
competência outorgada pelo art. 39, inciso XXXVII, do Regimento
Interno da ANAC, com a redação dada pela Resolução nº 134, de 19
de janeiro de 2010, considerando o disposto na Portaria n° 190/GC-5,
de 20 de março de 2001, e tendo em vista o que consta no Processo
n° 60800.117114/2011-65, resolve:
Art. 1º Autorizar o funcionamento jurídico da sociedade empresária VEM AVIATION TÁXI AÉREO LTDA., com sede social em
SALVADOR - BA, como empresa de serviço de transporte aéreo
público não regular na modalidade táxi aéreo, pelo prazo de 12 (doze)
meses contados da data da publicação desta Portaria.
Parágrafo único. A exploração dos serviços referidos no
caput fica condicionada à outorga de autorização operacional pela
Diretoria Colegiada da ANAC, após o atendimento dos requisitos
técnico-operacionais.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS EDUARDO PEREIRA DUARTE
PORTARIA N o- 1.372, DE 13 DE JULHO DE 2011
Alteração de nome empresarial de sociedade empresária de Táxi Aéreo.
O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO SUBSTITUTO, no uso da competência outorgada pelo art. 39, inciso XXXVII,
do Regimento Interno da ANAC, com a redação dada pela Resolução
nº 134, de 19 de janeiro de 2010, considerando o disposto na Portaria
n° 190/GC-5, de 20 de março de 2001 e tendo em vista o que consta
no Processo n° 07-01/94465/99, resolve:

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

