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Art. 2º As especificações necessárias para o conjunto roda e
pneu sobressalente de uso temporário e dos sistemas alternativos
estão apresentadas nos Anexos desta Resolução.

Art.3º O diâmetro externo do conjunto roda e pneu sobres-
salente deve ser igual ao do conjunto rodas e pneus rodantes.

Parágrafo único. O diâmetro de que trata o caput deste artigo
poderá sofrer variação desde que, a montadora garanta, no processo
de homologação, que o conjunto roda pneu sobressalente não afeta a
segurança do veículo quanto a:

a) dirigibilidade em função do equilíbrio estático e dinâ-
mico;

b) capacidade máxima de tração do veículo;
c) capacidade de carga do veículo;
d) velocidade estabelecida para o conjunto sobressalente.
Art. 4º Os veículos que possuem roda e pneu sobressalente

de uso temporário devem dispor de área útil para alojar o conjunto
roda e pneu rodante, de modo que não comprometa a lotação dos
ocupantes e a segurança do veículo.

Parágrafo único. A área de que trata o caput deste artigo será
reconhecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União quan-
do o fabricante ou importador requerer o código específico de mar-
ca/modelo/versão.

Art.5º A montadora deve informar a velocidade máxima per-
mitida, para o emprego seguro do conjunto roda e pneu sobressalente
temporário.

Paragrafo único. O manual do veículo deve conter instru-
ções, para que o conserto do conjunto roda e pneu rodante se realize
com brevidade para que o veículo volte a sua configuração normal.

Art.6º A estrutura do pneu pertencente ao conjunto roda/pneu
sobressalente deve garantir o seu emprego enquanto a profundidade
dos sulcos que compõe a banda de rodagem for maior que 1,6 mm.

Parágrafo único. Este requisito poderá ser comprovado pela
comparação entre o desgaste da banda de rodagem e a altura do
Indicador de Desgaste da Banda de Rodagem (TWI).

Art. 7º No momento da entrega técnica do veículo, a mon-
tadora e/ou concessionária deve informar ao comprador, todas as
observações e restrições sobre o conjunto roda e pneu sobressalente
ou sobre o funcionamento do sistema alternativo.

Art. 8º A roda e o pneu, constituintes do conjunto roda e
pneu sobressalente de uso temporário, deverão atender as regula-
mentações do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (INMETRO).

Art. 9º Os veículos de que trata esta Resolução equipados
com conjunto roda e pneu capaz de trafegar "sem ar" ou sistema
capaz de trafegar "sem ar", devem ser fornecidos com produto selante
para pneus, em quantidade suficiente para o reparo de um pneu,
acompanhado de dispositivo que permita insuflar o pneu, à pressão
prescrita para o uso temporário, em um período máximo de 10 mi-
nutos.

Art. 10 O órgão máximo executivo de trânsito da União, para
comprovação dos requisitos de segurança do conjunto roda e pneu
sobressalente constantes desta Resolução, poderá admitir, se tecni-
camente justificado, veículos que atendam o Regulamento ECE R64
(Nações Unidas) ou a norma FMVSS 109.

Art. 11 O descumprimento de qualquer uma das disposições
contidas nesta Resolução sujeitará a montadora ao cancelamento do
Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT).

Parágrafo único. A sanção imposta no caput deste artigo
somente cessará quando a montadora comprovar junto ao DENA-
TRAN o atendimento de todos os requisitos desta Resolução.

Art. 12 Os requisitos técnicos desta Resolução encontram-se
discriminados nos anexos que está disponibilizado no seguinte sítio
eletrônico: www.denatran.gov.br.

Art. 13 Os veículos das categorias M1 e N1 fabricados ou
importados a partir de 1º de janeiro de 2017 devem cumprir os
requisitos desta Resolução, sendo facultada sua antecipação.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
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Comércio Exterior

RESOLUÇÃO No- 541, DE 15 DE JULHO DE 2015

Acrescenta o § 4º ao art. 1º da Resolução
CONTRAN nº 277, de 28 de maio de 2008,
de forma a tornar obrigatória a utilização
do dispositivo de retenção para o transporte
de crianças nos veículos escolares.

O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12, da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Bra-
sileiro- CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003,
que trata da Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT;
e

Considerando o que consta dos Processos Administrativos
nos 80001.001777/2003-71, 80000.023423/2013-60 e
80000.021372/2014-12, resolve:

Art. 1º Acrescentar o § 4º ao art. 1º da Resolução CON-
TRAN nº 277, de 28 de maio de 2008, com a seguinte redação:

"Art. 1º ..........................................................
§ 1º .................................................................
§ 2º .................................................................
§ 3º .................................................................
§ 4º Todo veículo utilizado no transporte escolar, indepen-

dentemente de sua classificação, categoria e do peso bruto total - PBT
do veículo, deverá utilizar o dispositivo de retenção adequado para o
transporte de crianças com até sete anos e meio de idade."

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de fevereiro
de 2016.

ALBERTO ANGERAMI
Presidente do Conselho

EDUARDO DE CASTRO
P/Ministério dos Transportes

HIMÁRIO BRANDÃO TRINAS
P/Ministério da Defesa

JOSÉ MARIA RODRIGUES DE SOUZA
P/Ministério da Educação

EDILSON DOS SANTOS MACEDO
P/Ministério das Cidades

MARCELO VINAUD PRADO
P/Agência Nacional de Transportes Terrestres

THOMAS PARIS CALDELLAS
P/Ministério do Desenvolvimento Indústria

Comércio Exterior

RESOLUÇÃO No- 542, DE 15 DE JULHO DE 2015

Prorroga o prazo concedido aos profissio-
nais de que trata o §1º do artigo 46 da
Resolução CONTRAN nº 358

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN
usando da competência que lhe confere o artigo 12, inciso I, e o
disposto no Capítulo XIV da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e, con-
forme o Decreto n° 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da
coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, resolve:

CONSIDERANDO o constante no Processo nº
80000.017357/2015-51; resolve:

Art. 1º Prorrogar por 5 (cinco) anos o prazo concedido aos
profissionais de que trata o §1º do artigo 46 da Resolução CON-
TRAN nº 358, de 13 de agosto de 2010, para adequação à exigência
de curso superior. O §1º do artigo 46 passa a vigorar com a seguinte
redação:

"§1º. Os demais profissionais que já estejam credenciados
junto aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal terão até 13 de agosto de 2020 para adequação às
exigências estabelecidas nesta Resolução."

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALBERTO ANGERAMI
Presidente do Conselho

EDUARDO DE CASTRO
P/Ministério dos Transportes

HIMÁRIO BRANDÃO TRINAS
P/Ministério da Defesa

JOSÉ MARIA RODRIGUES DE SOUZA
P/ Ministério da Educação

EDILSON DOS SANTOS MACEDO
P/Ministério das Cidades

MARCELO VINAUD PRADO
P/Agência Nacional de Transportes Terrestre

THOMAS PARIS CALDELLAS
P/Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR

DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 14 de julho de 2015

Processo nº 53508.002002/2009-35
Nº 5.704 - O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO CONSELHO DI-
RETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES,
nos termos do Parecer nº 779/2015/PFE-ANATEL/PGF/AGU, de 2 de
julho de 2015, e tendo em vista a extinção do Processo nº 119-
87.2014.4.01.3400, impetrado por GLOINFO 500 SOLUÇÕES EM
TELEMÁTICA LTDA., o qual motivou a expedição do Despacho
Decisório nº 1/2014-SCD, de 2 de janeiro de 2014, publicado no
DOU em 3 de janeiro de 2014, resolve RETOMAR os efeitos do Ato
nº 5.833, de 24 de agosto de 2011, publicado no DOU em 2 de
dezembro de 2013.

MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARÁ,

MARANHÃO E AMAPÁ

ATOS DE 15 DE JULHO DE 2015

No- 4.582 - Expede autorização à PATRICIA CONCEICAO SOUSA
DA SILVA, CPF nº 002.889.082-52 para exploração do Serviço Li-
mitado Privado e outorga autorização de uso de radiofreqüência as-
sociada a autorização do serviço.

No- 4.592 - Expede autorização à POUSADA SALTO THAIMACU
LTDA EPP, CNPJ nº 01.700.445/0001-47 para exploração do Serviço
Limitado Privado e outorga autorização de uso de radiofreqüência
associada a autorização do serviço.

CARNOT LUIZ BRAUN GUIMARÃES
Gerente

ATOS DE 16 DE JULHO DE 2015

No- 4.602 - Processo nº 53569.001503/2015 - TELEVISÃO INDE-
PENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA - RTVD -
Macapá/AP - Canal 39. Autoriza a utilização de equipamento trans-
m i s s o r.

No- 4.604 - Processo nº 53000.002861/2012 - SISTEMA VALE DO
TOCANTINS DE COMUNICAÇÕES LTDA - RTV - Redenção/PA -
Canal 19. Autoriza a utilização de equipamento transmissor.

No- 4.605 - Processo nº 53000.046800/2012 - TV MARANHÃO
CENTRAL LTDA - RTV - Pedreiras/MA - Canal 11. Autoriza novas
características técnicas.

CARNOT LUIZ BRAUN GUIMARÃES
Gerente

DESPACHO DO GERENTE
Em 17 de junho de 2015

Processo nº 53572.000029/2015-68, DEFERE o deslacre do
bem descrito no anexo ao Auto de Infração nº 0002MA20150001,
requerido por RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA,
pelas razões e justificativas constantes na Análise de Solicitação n.º
05/UO101, de 02 de junho de 2015.

SIMONE DE OLIVEIRA BRANDÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS
À PRESTAÇÃO

ATO No- 6.879, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013

Processo nº 53000.005864/00. TV MINAS SUL LTDA -
RTV - Itajubá/MG - Canal 49. Autoriza o Uso de RF.

MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
Superintendente

ATOS DE 13 DE JULHO DE 2015

No- 4.505 Processo nº 53000.019981/11. TELEVISÃO ICARAI LTDA
- GTVD - Maringá/PR - Canal 27. Autoriza o Uso de Radiofre-
quência.

No- 4.506 Processo nº 53000.048229/12. FUNDAÇÃO CULTURAL E
EDUCACIONAL DE ITAJAI - GTVD - Itajaí/SC - Canal 22. Au-
toriza o Uso de Radiofrequência.

Nº 4.507 Processo nº 53000.038405/13. ASSOCIAÇÃO GAIVOTA
DE TELEDUCAÇÃO - RTVD - Tupi Paulista/SP - Canal 51. Au-
toriza o Uso de Radiofrequência.
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