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DESPACHO UL - GOVERNADOR VALADARES - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

À  FABIANO MARTINS CUNHA, Flávio Bazzano Franco

 

1. Segue em anexo documentos recebido em nossa Unidade Local em
28/07/2017 0039638 e 0039719 para conhecimento e providências.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz de Freitas,
Supervisor da Unidade Local, em 03/08/2017, às 12:00, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0039781 e o código CRC 6357C52B.

 

Governador Valadares/MG, 28 de julho de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0039781
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DESPACHO NAA - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

Ao Coordenador de Engenharia

 

Trata-se de projeto para acesso à Universidade Federal de Juiz de Fora, na BR-
259/MG, doado pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares.

Encaminho para conhecimento e providências.

 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Claudio de Oliveira Ribas,
Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes, em 04/08/2017,
às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0047949 e o código CRC C8719073.

 

Belo Horizonte/MG, 04 de agosto de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0047949
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DESPACHO COENGE - CAF - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

Ao Serviço de Operações

 

1. Encaminhamos o presente processo para análise e adoção das
medidas necessárias à  concessão de acesso.

Att.

 

Danilo de Sá Viana Rezende

Coordenador de Engenharia

SREMG/DNIT

Documento assinado eletronicamente por Danilo de Sá Viana Rezende,
Coordenador de Engenharia, em 04/08/2017, às 16:45, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0048149 e o código CRC E638AEEB.

 

Belo Horizonte/MG, 04 de agosto de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0048149
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DESPACHO SEOP - COENGE - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

À Diretoria de Planejamento e Pesquisa/Sede/DNIT

De ordem do Coordenador de Engenharia/SREMG, evoluo o presente para conhecimento e
providências cabíveis.

 

Eng.º Carlos Evandro Coelho da Fonseca
Chefe do Serviço de Operações/SREMG

Documento assinado eletronicamente por Carlos Evandro Coelho da
Fonseca, Chefe do Serviço de Operações, em 16/08/2017, às 17:19,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0066708 e o código CRC B081FF49.

 
Belo Horizonte/MG, 16 de agosto de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0066708
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Documentos
Relacionados:

I - Despacho (DNIT) SEOP - COENGE - MG 0066708.
II - Despacho (DNIT) COENGE - CAF - MG 0048149.
III - Despacho (DNIT) NAA - MG 0047949.
IV - Despacho (DNIT) UL - Governador Valadares - MG 0039781.
V -  Anexo: SEPLAN/OF. 606/2017 (0039638). 
VI - Anexo: PROJETO DE ACESSO À UFJF - CAMPUS GV (0039719).

 
Memorando nº 14059/2017/DPP/DNIT SEDE
Ao(À) Sr(a). Superintendência Regional de Minas Gerais

  
Assunto: Doação de projeto para acesso à Universidade Federal de Juiz de Fora, na BR-259/MG.
  
1. Trata o presente de proposição apresentado pela Prefeitura Municipal de Governador
Valadares, acerca de doação de Projeto Conceitual para a implantação de acesso à Universidade Federal de
Juiz de Fora - UFJF, na BR-259/MG.
2. A esse respeito, esclarecemos que as doações de projeto devem seguir os procedimentos e
condições previstas na Instrução de Serviço n° 08, de 29/07/2014.
3. A referida instrução, nos incisos II e III, do art. 2°, estabelece que o projeto deve ser
apresentado à Superintendência Regional com jurisdição sobre a ação proposta para avaliação e manifestação
sobre a obra proposta, especialmente no que diz respeito a sua concepção, a propósito confira-se a
reprodução dos dispositivos:

“ Art. 2° ESTABELECER os procedimentos e as condições para a formalização de
doação de projeto ao DNIT, bem como para sua avaliação e aprovação que são os
seguintes:
                        ...
II – Apresentação à Superintendência Regional do DNIT com jurisdição sobre a
ação proposta, da concepção do projeto, ou do próprio projeto, a ser objeto do
Acordo de Cooperação para Doação.
III – Avaliação e manifestação da Superintendência Regional, sobre a obra
proposta, especialmente no que diz respeito a sua concepção. ”

4. Cabe observar que, caso essa Superintendência entenda ser necessário, poderá solicitar
adequações e/ou complementações, conforme previsto no § 1º do art. 2°, da referida Instrução de Serviço, in
verbis:

“ §1° Superintendência Regional não concordando com a intervenção proposta,
notificará ao doador e solicitará, se for o caso, adequações e/ou
complementações. ”

5. Ante o exposto, encaminha-se o presente para análise e manifestação, conforme disposto na IS
08/14.

Atenciosamente,        

 

André Martins de Araújo
Diretor de Planejamento e Pesquisa
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Documento assinado eletronicamente por Andre Martins de Araújo, Diretor
de Planejamento e Pesquisa, em 18/09/2017, às 15:54, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0109738 e o código CRC 1A2654BE.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0109738
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DESPACHO NAA - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

Ao Serviço de Operações/SREMG

 

1. Considerando o Memorando 14059/2017 0109738, encaminho o presente processo para
conhecimento e providências decorrentes.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Martins Cunha,
Superintendente Regional do Estado de Minas Gerais, em 18/09/2017,
às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0123819 e o código CRC 0D7DD87C.

 
Belo Horizonte/MG, 18 de setembro de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0123819
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DESPACHO SEOP - COENGE - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

À Eng.ª Mariléa Cássia Vaz Sampaio / SEOP / SREMG / DNIT

Conhecer o teor da presente solicitação e, em particular, o Memorando 14059 (0109738), dando
prosseguimento ao feito.

 

Eng.º Carlos Evandro Coelho da Fonseca

Chefe do Serviço de Operações/SREMG

Documento assinado eletronicamente por Carlos Evandro Coelho da
Fonseca, Chefe do Serviço de Operações, em 18/09/2017, às 17:45,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0124066 e o código CRC FD284ED1.

 
Belo Horizonte/MG, 18 de setembro de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0124066
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DESPACHO SEOP - COENGE - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

Ao Chefe do Serviço de Operações
 
1. Trata-se de doação pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares  de projeto
rodoviário com extensão de 6,0 km, ligando segmento não pavimentado da rodovia federal BR-259/MG
ao campus da UFJF-Universidade Federal de Juiz de Fora, no município de Governador Valadares/MG.
2. Tal projeto pode ser identificado como SEGMENTO 2 no croqui 0125062, sendo o
SEGMENTO 1 o subtrecho referente ao código SNV 259BMG0180, com superfície em leito natural e cuja
extensão é de 3,2 km.
3. A doação de um projeto de engenharia passa necessariamente pela Instrução de Serviço nº 08
de 29/07/2017 (0124938), que estabelece que as normas, os manuais, os parâmetros e os sistemas de
referência do DNIT devem ser atendidos e que o projeto deve passar por uma avaliação criteriosa das
soluções técnicas adotadas pela empresa projetista.
4. Considerando-se que ao Serviço de Operações compete a análise de projetos de acessos
baseados no Manual de Acessos IPR-728, essencialmente de propriedades marginais às rodovias federais
e cujo ônus não será do DNIT e;
5. Considerando-se que os documentos - Ofício 534 (0011189) e Ofício 535 (0009693),
encaminhados pelo Gabinete do Diretor Geral à PM de Governador Valadares, orientam a análise pelo
Serviço de Projetos;
6. Sugerimos o envio do presente ao Serviço de Planejamento e Projetos (SEPLAN/COENGE)
da SREMG, cujo corpo técnico composto de especialistas nas matérias envolvidas deverá subsidiar a decisão
do Superintendente Regional sobre a assinatura do Acordo de Cooperação para Doação. 
7. Assinado o Acordo, devem ser apresentados para avaliação da Diretoria de Planejamento e
Pesquisa - DPP, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA (quando houver
exigência legal), os estudos ambientais (EIA/RIMA) e a Licença Prévia – LP, bem assim como o próprio
projeto.

Atendidas todas as exigências da DPP, deverá ser emitido relatório técnico final, indicando que
o projeto encontra-se apto para ser aprovado pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa, de acordo com o
modelo de aprovação vigente.

À consideração superior.
Mariléa Cássia Vaz Sampaio

Engenheira - Matrícula DNIT 1049-9

Documento assinado eletronicamente por Marilea de Cássia Vaz Sampaio,
Engenheira, em 19/09/2017, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0125069 e o código CRC 36E26B86.

Belo Horizonte/MG, 19 de setembro de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0125069
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DESPACHO SEOP - COENGE - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

Ao Serviço de Planejamento e Projetos / SREMG / DNIT

Evoluo o presente processo para análise, particularmente o despacho exarado neste Serviço
(0125069), com o qual concordamos.

 

Eng.º Carlos Evandro Coelho da Fonseca

Chefe do Serviço de Operações/SREMG

Documento assinado eletronicamente por Carlos Evandro Coelho da
Fonseca, Chefe do Serviço de Operações, em 19/09/2017, às 17:20,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0126982 e o código CRC A5D71BE2.

 
Belo Horizonte/MG, 19 de setembro de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0126982
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E-mail - 0131367

Data de Envio: 
  21/09/2017 10:53:07

De : 
  DNIT/Não responda <sei-naoresponda@dnit.gov.br>

Para:
    Isabella do Carmo Matheus Beirigo <isabella.beirigo@dnit.gov.br>
    Ivone Passos Ferreira <ivone.ferreira@dnit.gov.br>
    Janice Mesquita Teodoro <janice.teodoro@dnit.gov.br>
    João Bosco Gariglio <joao.gariglio@dnit.gov.br>
    Márcia Regina de Amorim <marcia.regina@dnit.gov.br>

Assunto: 
  Doação de projeto de acesso à UFJF

Mensagem: 
  Prezados (as),

Bom dia! Trata-se de doação de projeto, pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares, para implantação de
acesso à UFJF, na rodovia BR-259/MG.

O arquivo de projeto apresentado encontra-se salvo na pasta G:\SEP\Projetos\Doações\BR-259.
Favor analisarem o material apresentado conforme preconizado pela Instrução de Serviço nº 08 de 29/07/2017
(0124938), que estabelece os procedimentos e as condições para a formalização de Doação de Projeto ao
DNIT.

Att;

Rosana M R Sommer Gambogi
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DESPACHO SEPLAN - COENGE - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

À Coordenação de Engenharia,

 

 

1. Trata-se de doação pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares, de projeto rodoviário
de acesso ao campus da UFJF em Governador Valadares/MG a partir da rodovia BR-259/MG.
2. Por se tratar de projeto doado, deverão ser atendidos os critérios estabelecidos na IS-08 de
29/07/2014, 0124938, para a qual destacamos os ritos estabelecidos nos artigos 2 ao 5:

- Art. 2, estabelece a necessidade de avaliação e manifestação da Superintendência
Regional quanto a concepção da obra;
- Art. 3, determina que a Superintendência elabore minuta do Acordo de Cooperação a
ser analisado pela PFE/DNIT;
- Art. 4, determina a celebração do Acordo de Cooperação, após manifestação favorável
da PFE. Também neste artigo o primeiro parágrafo orienta que devem ser apresentados,
pelo doador, à Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP, o Estudo de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA (quando houver exigência legal), os estudos
ambientais (EIA/RIMA) e a Licença Prévia – LP, bem assim o próprio projeto
- Art. 5 da IS, estabelece a competência para a análise dos projetos e estudos, por parte
das equipes técnicas da DPP.
 

3. Após verificação do traçado apresentado no projeto, observou-se que "projeto conceitual",
identificado como SEGMENTO 2 no croqui 0125062,  se refere a acesso à UFJF em Governador Valadares,
a partir da BR-259/MG, identificado como SEGMENTO 1, subtrecho referente ao código SNV
259BMG0180, com superfície em leito natural e cuja extensão é de 3,2 km. O  referido segmento 2 não está
incluído no SNV desta rodovia (0171798).
4. Não foram apresentados estudos de traçado, que contém as alternativas estudadas, sua
quantificação e valores estimados, no projeto entregue à Superintendência pela Prefeitura Municipal de
Governador Valadares.
5. Verificou-se, também, que o projeto doado não atende as condições para aceitação de
projetos de acesso contidas no Decreto nº 5.621, de Dezembro de 2005 (0170238), que regulamenta as
condições de acessos a serem executados pelo DNIT.
6. Desta forma, encaminhamos o presente processo para conhecimento e sugerimos que o mesmo
seja encaminhado a Unidade Local de Governador Valadares/MG e ao Serviço de Operações, para
conhecimento e providências decorrentes.

À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por Rosana Maria Rennó Sommer
Gambogi, Analista em Infraestrutura de Transportes, em 09/10/2017,
às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0170171 e o código CRC C85C4FED.

 
Belo Horizonte/MG, 06 de outubro de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0170171
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DESPACHO COENGE - CAF - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

À Superintendência Regional de Minas Gerais
 

1. Trata o presente de doação de projeto para construção de acesso ao Campus GV da UFJF,
situado na rodovia BR-259/MG.
2. Diante do exposto no Despacho SEPLAN 0170171, sugerimos o encaminhamento do
presente à UL Governador Valadares para conhecimento e resposta ao requisitante de forma a orientá-lo
acerca dos ajustes necessários no projeto.

Atenciosamente,

 

Danilo de Sá Viana Rezende
Coordenador de Engenharia

SREMG/DNIT

Documento assinado eletronicamente por Danilo de Sá Viana Rezende,
Coordenador de Engenharia, em 16/10/2017, às 14:27, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0176439 e o código CRC F0F11AE4.

 
Belo Horizonte/MG, 10 de outubro de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0176439
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DESPACHO SRE - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

À Unidade Local de Governador Valadares/SREMG
 

1. Trata-se de doação pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares, de projeto rodoviário
de acesso ao campus da UFJF em Governador Valadares/MG a partir da rodovia BR-259/MG.
2. Diante do exposto no Despacho SEPLAN 0170171, encaminhamos o presente processo para
conhecimento e resposta ao requisitante de forma a orientá-lo acerca dos ajustes necessários no projeto.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Martins Cunha,
Superintendente Regional do Estado de Minas Gerais, em 17/10/2017,
às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0191004 e o código CRC 0E07C02E.

 
Belo Horizonte/MG, 17 de outubro de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0191004
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DESPACHO UL - GOVERNADOR VALADARES - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

À FABIANO MARTINS CUNHA, Flávio Bazzano Franco
 

1. Ao tomar conhecimento dos trâmites deste processo e conforme a IS-08 de
29/07/2014 0124938 , entende-se que, smj,  antes de serem  atendidos os critérios( Art 2, 3 e 4)
estabelecidos na presente instrução ,informa-se que  não há a formalização sobre a responsabilidade do DNIT
em executar tal empreendimento, conforme ofício n.º 534/2017/ASPAR/GAB-DG/DNIT SEDE-DNIT
0009693, por se tratar de segmento não pertencente ao SNV.
2. Caso contrário, solicito-lhe a gentileza de esclarecer pormenorizadamente quais os ajustes que
deverão ser solicitados à municipalidade.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz de Freitas,
Supervisor da Unidade Local, em 17/10/2017, às 15:13, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0193223 e o código CRC F633F3C3.

 
Governador Valadares/MG, 17 de outubro de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0193223
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DESPACHO NAA - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

À Coordenação de Engenharia/SREMG
 
Trata o presente de doação de projeto para construção de acesso ao Campus GV da UFJF, situado na
rodovia BR-259/MG.
Diante do exposto no Despacho do Serviço da Unidade Local de Governador Valadares (0193223),
encaminhamos o presente para conhecimento e demais providências.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Martins Cunha,
Superintendente Regional do Estado de Minas Gerais, em 17/10/2017,
às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0194002 e o código CRC F9BB97EF.

 
Belo Horizonte/MG, 17 de outubro de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0194002
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DESPACHO COENGE - CAF - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

À Superintendência Regional de Minas Gerais,
 

1. Diante da proposição apresentada pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares, acerca
de doação de Projeto Conceitual para a implantação de acesso à Universidade Federal de Juiz de Fora -
UFJF, na BR-259/MG, entendemos, conforme instruído no presente processo, que um segmento do trecho
projetado não faz parte do SNV, não possibilitando ao DNIT atuar sobre o trecho.
2. Ainda em relação à diretriz apresentada, o acesso proposto não atende às premissas do
Decreto 5621/2005, que regulamenta a Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, no que diz respeito à construção, pavimentação, ampliação de capacidade e recuperação
de acessos às rodovias.
3. Diante do exposto, sugerimos dar conhecimento destes entendimentos à DPP, em resposta ao
Memorando 14059 (0109738), para que esta avalie a condução necessária do assunto em tela.

Atenciosamente,

 

Danilo de Sá Viana Rezende
Coordenador de Engenharia

SREMG/DNIT

Documento assinado eletronicamente por Danilo de Sá Viana Rezende,
Superintendente Regional do Estado de Minas Gerais-Substituto(a), em
06/11/2017, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0245780 e o código CRC A33AE86D.

 
Belo Horizonte/MG, 06 de novembro de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0245780
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DESPACHO SRE - MG

  

Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18

  

À Diretoria de Planejamento e Pesquisa/DNIT
 
1. Trata-se de doação pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares, de projeto rodoviário
de acesso ao campus da UFJF em Governador Valadares/MG a partir da rodovia BR-259/MG.
2. Diante do exposto no Despacho SEPLAN 0170171, será necessário ajustes no projeto para
aprovação, porém, conforme instruído no presente processo, um segmento do trecho projetado não faz parte
do SNV, não possibilitando ao DNIT atuar sobre o trecho.
3. Ainda em relação à diretriz apresentada, o acesso proposto não atende às premissas do
Decreto 5621/2005, que regulamenta a Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, no que diz respeito à construção, pavimentação, ampliação de capacidade e recuperação
de acessos às rodovias.
4. Diante do exposto, encaminhamos o presente processo para conhecimento e avaliação quanto
à condução necessária do assunto em tela.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Martins Cunha,
Superintendente Regional do Estado de Minas Gerais, em 08/11/2017,
às 08:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0252313 e o código CRC 3A401290.

 
Belo Horizonte/MG, 08 de novembro de 2017.

Referência: Processo nº 50606.SEI/000314/2017-18 SEI nº 0252313
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Documentos
Relacionados:

I - Despacho (DNIT) SRE - MG 0252313;
II - Despacho (DNIT) COENGE - CAF - MG 0245780;
III - Despacho (DNIT) UL - Governador Valadares - MG 0193223;
IV - Despacho (DNIT) SEPLAN - COENGE - MG 0170171;
V - Despacho (DNIT) SEOP - COENGE - MG 0125069;

DNIT SEDE
DPP

Memorando nº 32461/2017/DPP/DNIT SEDE
Ao(À) Sr(a). Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos

  
Assunto: Doação de projeto para acesso à Universidade Federal de Juiz de Fora, na BR-259/MG.
  
1. Trata o presente de proposição apresentado pela Prefeitura Municipal de Governador
Valadares, acerca de doação de Projeto Conceitual para a implantação de acesso à Universidade Federal de
Juiz de Fora - UFJF, na BR-259/MG.
2. Por se tratar de projeto doado, solicitamos, por intermédio do Memorando nº
14059/2017/DPP/DNIT SEDE (0014059), análise e manifestação da Superintendência Regional do DNIT no
estado de Minas Gerais, tendo em vista os procedimentos e condições dispostos na Instrução de Serviço nº
08, de 29/07/2017.
3. Assim, por meio do Despacho SRE - MG (0252313), a Superintendência Regional informa
que, após realizada as análises, foram constatadas as necessidades de ajustes no referido projeto para sua
aprovação, bem como apresenta manifestação da SEPLAN - COENGE - MG (0170171), conforme segue:

"Após verificação do traçado apresentado no projeto, observou-se que "projeto
conceitual", identificado como SEGMENTO 2 no croqui 0125062,  se refere a
acesso à UFJF em Governador Valadares, a partir da BR-259/MG, identificado
como SEGMENTO 1, subtrecho referente ao código SNV 259BMG0180, com
superfície em leito natural e cuja extensão é de 3,2 km. O  referido segmento 2 não
está incluído no SNV desta rodovia (0171798).
Não foram apresentados estudos de traçado, que contém as alternativas estudadas,
sua quantificação e valores estimados, no projeto entregue à Superintendência
pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares.
Verificou-se, também, que o projeto doado não atende as condições para
aceitação de projetos de acesso contidas no Decreto nº 5.621, de Dezembro de
2005 (0170238), que regulamenta as condições de acessos a serem executados
pelo DNIT.

4. Diante do exposto, solicitamos análise e manifestação, dessa Coordenação-Geral, referente a
informação do trecho em questão não estar incluído no SNV, bem como manifestação quanto a possibilidade
de inclusão do mesmo no SNV.

 
Atenciosamente,

 

André Martins de Araújo
Diretor de Planejamento e Pesquisa
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VI - Memorando nº 14059/2017/DPP/DNIT SEDE
  

Documento assinado eletronicamente por Andre Martins de Araújo, Diretor
de Planejamento e Pesquisa, em 19/12/2017, às 16:27, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0314675 e o código CRC 9FA3DE86.

Referência: Processo nº 50606.500314/2017-13 SEI nº 0314675

Memorando 32461 (0314675)         SEI 50606.500314/2017-13 / pg. 23

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


  

DESPACHO GEO

  

Processo nº 50606.500314/2017-13

  

À Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos
 

1. Diante da solicitação da Diretoria de Planejamento e Pesquisa quanto à inclusão de trecho no
SNV de acesso ao campus da UFJF em Governador Valadares/MG a partir da rodovia BR-259/MG, com
base em projeto rodoviário a ser doado pela prefeitura deste município, este Setor de Geotecnologias tem a
informar que:

Conforme já mencionado no Despacho SEPLAN-COENGE-MG (0170171) e no memorando
nº 32461 (0314675), o projeto doado que corresponde ao segmento 2 no croqui 0125062,
não atende ao Decreto 5.621, de 16 de dezembro de 2005, que estabelece no seu Artigo 1º
as condições de acessos a serem executados pelo DNIT:

I - ficar compreendido entre uma rodovia federal e o limite do perímetro urbano de
um município, desde que não exceda a extensão de 5 km;
II - corresponder a um único acesso de rodovia federal ao município; e
III - estar respaldado em estudo técnico detalhado, elaborado pelo órgão
competente, que justifique a viabilidade do empreendimento.

A BR-259/MG já possui um acesso ao município de Governador Valadares;
A extensão do acesso à UFJF supera os 5km.

2. Diante do exposto, no âmbito do DNIT não identificamos uma base legal para inclusão do
acesso mencionado no SNV.
3. Sugerimos a devolução do pedido à Superintendência Regional do DNIT em Minas Gerais,
visando uma avaliação alternativa de atendimento ao pleito junto à Prefeitura de Governador Valadares, caso
seja considerado pertinente e oportuno.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Raphael de Oliveira Borges,
Chefe do Setor de Geotecnologias Aplicadas, em 26/01/2018, às 19:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0497915 e o código CRC 9B66F08C.
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Brasília/DF, 25 de janeiro de 2018.

Referência: Processo nº 50606.500314/2017-13 SEI nº 0497915
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Documentos
Relacionados:

I - Despacho (DNIT) GEO (0497915).

DNIT SEDE
CGPLAN

Memorando nº 11179/2018/CGPLAN/DPP/DNIT SEDE
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018

 
Ao(À) Sr(a). Diretoria de Planejamento e Pesquisa

  
Assunto: Doação de projeto para acesso à Universidade Federal de Juiz de Fora, na BR-259/MG.
  
1. Trata o presente de proposição apresentado pela Prefeitura Municipal de Governador
Valadares, acerca de doação de Projeto Conceitual para a implantação de acesso à Universidade Federal de
Juiz de Fora - UFJF, na BR-259/MG.
2. Essa Diretoria solicitou a manifestação desta Coordenação-Geral quanto à inclusão de trecho
no SNV de acesso ao campus da UFJF em Governador Valadares/MG a partir da rodovia BR-259/MG, com
base em projeto rodoviário a ser doado pela prefeitura deste município.
3. No tocante ao assunto, encaminhamos o Despacho (DNIT) GEO, por meio do qual o Setor
de Geotecnologias Aplicadas informa que o projeto doado correspondente ao segmento 2 no croqui, não
atende ao Decreto nº 5.621, de 16 de dezembro de 2005, que estabelece no seu Artigo 1º as condições de
acessos a serem executados pelo DNIT, conforme já mencionado no Despacho SEPLAN-COENGE-MG
(0170171) e no Memorando nº 32461 (0314675).
4. Adicionalmente, a área técnica destaca que a BR-259/MG já possui um acesso ao município
de Governador Valadares e, ainda, que a extensão do acesso à UFJF supera os 5km, excedendo o limite
estabelecido no inciso I, do Artigo 1º do referido Decreto.
5. Diante do exposto, no âmbito do DNIT não identificamos uma base legal para inclusão do
acesso mencionado no SNV.
6. Considerando ainda que o acesso não atende aos requisitos legais, solicitamos desconsiderar a
sugestão proposta pelo Setor de Geotecnologias Aplicadas, no parágrafo 3º do referido Despacho, visto que
não vislumbramos alternativa que esteja de acordo com a legislação vigente.
7. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
  

  
Atenciosamente,

Carlos Alberto Abramides
Coordenador-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos

Substituto

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Abramides,
Coordenador-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos-
Substituto(a), em 22/02/2018, às 17:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0622617 e o código CRC 111DF093.

Referência: Processo nº 50606.500314/2017-13 SEI nº 0622617
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DNIT SEDE
DPP

Memorando nº 11665/2018/DPP/DNIT SEDE
Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2018

 
Ao(À) Sr(a). PFE DNIT/SEDE

  
Assunto: BR-259/MG - doação de projeto para acesso ao Campus da Universidade Federal de Juiz
de Fora, no município de Governador Valadares - MG.
  
1. Trata o presente de proposição apresentada pela Prefeitura Municipal de Governador
Valadares, acerca de doação de projeto conceitual para a implantação de acesso ao Campus da Universidade
Federal de Juiz de Fora - UFJF, naquele município, pela BR-259/MG.
2. A Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos/CGPLAN informou,
por meio do Memorando nº 11179/2018/CGPLAN/DPP/DNIT SEDE, que o projeto correspondente ao
segmento 2, no croqui, não atende ao Decreto nº 5.621, de 16/12/2005, que estabelece no seu Artigo 1º as
condições para o pleito, conforme mencionado no Despacho (DNIT) COENGE - CAF - MG (0245780).
3. Destaca ainda, que a BR-259/MG já possui acesso ao município de Governador Valadares e,
ainda, que a extensão do acesso à UFJF supera os 5km, excedendo o limite estabelecido no inciso I, do
Artigo 1º do referido Decreto.
4. Ante o exposto, solicitamos análise dessa Douta PFE/DNIT, sobre a possibilidade de
enquadramento do pleito à exceção prevista no Parágrafo Único do Decreto (0170238), citado anteriormente,
a saber:

"Art. 1o  A construção, pavimentação, ampliação de capacidade e recuperação de
acessos às rodovias integrantes do Plano Nacional de Viação serão autorizadas
mediante portaria específica do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes - DNIT, observadas as seguintes condições, entre outras
estabelecidas por Resolução do Conselho de Administração do DNIT:
I - ficar compreendido entre uma rodovia federal e o limite do perímetro urbano de
um município, desde que não exceda a extensão de 5 km;
II - corresponder a um único acesso de rodovia federal ao município; e
III - estar respaldado em estudo técnico detalhado, elaborado pelo órgão
competente, que justifique a viabilidade do empreendimento.
Parágrafo único.  As condições previstas nos incisos I e II não se aplicam aos
acessos a parques nacionais, áreas de proteção ambiental, áreas indígenas, e
áreas de segurança nacional, bem como a portos e terminais relevantes do ponto
de vista da demanda, que poderão atingir a extensão máxima de 8,5 km."

 
Atenciosamente,

 

André Martins de Araújo
Diretor de Planejamento e Pesquisa
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Documentos
Relacionados:

I - Decreto (0170238) 
II - Memorando nº 11179/2018/CGPLAN/DPP/DNIT SEDE
  
 

 

Documento assinado eletronicamente por Andre Martins de Araújo, Diretor
de Planejamento e Pesquisa, em 05/03/2018, às 09:35, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0631495 e o código CRC 61E5CB2C.

Referência: Processo nº 50606.500314/2017-13 SEI nº 0631495
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08/03/2018 Editor de Rtch Text, editor-inputEI

ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PFE-DNIT
SAN QD. 03 - BL. A - ED. NÚCLEO DOS TRANSPORTES - 3'NDAR - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.040-902-

PFEDNIT.GESTAO@AGU.GOVBR — TELz (61) 3315-4351/3315-4355

DESPACHO n 00335/2018/PFE-DNIT/PGF AGU

NUP: 50606.500314/2017-13
INTERESSADOS: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA (DPP) - DNIT
ASSUNTOS: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1. Cuida-se de pedido de análise jurídica a respeito da possibilidade de o DNIT aceitar e promover a
implantação de acesso ao Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, no Município de Governador
Valadares, pela BR-259/MG, conforme projeto conceituai apresentado pela Prefeitura Municipal de Governador
Valadares.
2. 0 Decreto n. 5.621, de dezembro de 2005, regulamenta as condições de acessos a serem executados pelo
DNIT e, conforme análise (SEI 0170171) da área técnica, o projeto apresentado pela Prefeitura não atende as condições
de aceitação exigidas na regulamentação referenciada.
3. Cabe esclarecer que a consulta dirigida a esta PFE/DNIT, no sentido de analisar a possibilidade de
enquadrar o objeto do projeto conceituai na exceção constante no art. I', parágrafo único, Decreto n. 5.621/2005, não tem
cunho jurídico, tendo em vista que se trata de conceitos técnicos que fogem da área jurídica.
4. Adernais, conforme consignado pela Coordenação de Engenharia-MG, o projeto não contém as
informações abaixo :

— Não foram apresentados estudos de traçado, que contém as alternativas estudadas, sua
quantificação e valores estimados, no projeto entregue a Superintendência pela Prefeitura
Municipal de Governador Valadares.
- Verificou-se, também, que o projeto doado não atende as condições para aceitação de projetos de
acesso contidas no Decreto n'.621, de Dezembro de 2005 (0170238), que regulamenta as
condições de acessos a serem executados pelo DNIT.

5. Assim, caso seja de interesse da Administração, devem ser supridas as mencionadas falhas.
6. Ante o exposto, aprovo a conclusão do PARECER n. 00125/2018/PFE-DNIT/PGF/AGU, do item I ao 21,
por seus próprios fundamentos.
7. Encaminhe-se a Diretnria de Planejamento e Pesquisa/DNIT.

I CESAR BARBOSA MELO
Procurador-Geral

PFE/DNIT

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 50606500314201713 e da chave de acesso e9I97460

https //sapiens.agu.govbr/editor?d=201374485&c=t14510405
Despacho (Procuradoria) 335/2018/PFE/DNIT/PGF/AGU (0708334)         SEI 50606.500314/2017-13 / pg. 30



Editor de Rich Text, editor-inputEI

ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO .

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
ORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
PFE-DNIT

A - ED. NÚCLEO DOS TRANSPORTES - 3'NDAR - BRASÍLIA/DF - CEP; 70.040-902
PFEDNITGESTAO@AGU.GOVBR - TELz (61) 3315-4351/3315-4355

PARECER n 00125/2018/PFE-DNIT/PGF/AGU

4/2017-13
: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA (DPP) - DNIT

NTRATOS ADMINISTRATIVOS

EMENTA: DOAÇÂO DE PROJETO CONCEITUAL, QUE LIGA 0 SEGMENTO
NAO PAVTMENTADO DA RODOVIA FEDERAL BR-259/MG AO CAMPUS
DA UFJF - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, NO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR VALADARES/MG. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

'NO'ECRETO N'.621/2005, ART. I', PARÁGRAFO ÚNICO: ATRIBUIÇAO
TÉCNICA E NAO JURÍDICA. DILIGÊNCIAS. VEDAÇAO DE DOAÇÂO EM ANO
ELEITORAL.

hor Procurador-Geral da PFE/DNIT,

ATÓRIO

1. Trata-se de processo administrativo formalizado a partir do expediente SEPLAN/OF. 606/2017
(SEI 0039638), no qual Prefeitura Municipal de Governador Valadares/MG apresenta ao DNIT a proposição de
doação de Projeto Conceituai (SEI 0039719), ligando segmento não pavimentado da rodovia federal BR-
259/MG ao campus da UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora, no município de Governador
Valadares/MG.
2. Ocorre que, conforme DESPACHO SEPLAN — COENGE - MG (SEI 0170171), "(.. ) o projeto
doado não atende as condições para aceitação de projetos de acesso contidas no Decreto n'.621, de Dezembro
de 2005 (0170238), que regulamenta as condições de acessos a serem executados pelo DNIT".
3. Assim, os autos foram encaminhados pela DPP a essa PFE/DNIT, por meio do Memorando n'1665/2018/DPP/DNITSEDE (SEI 0631495), para análise "sobre a possibilidade de enquadramento do pleito a
exceção prevista no Parágrafo Único do Decreto (0170238)."
4, É o relatório.

ANÁLISE JURÍDICA

Único
Da P ssibilidade de Enquadramento do Objeto no Decreto n'.621/2005, art. 1', Parágrafo

5. A consulta submetida a essa PFE/DNIT refere-se a possibilidade de enquadramento do objeto
da doação de Projeto Conceituai, com extensão de 6,0 km, que liga o segmento não pavimentado da Rodovia
Federal BR-259/MG ao campus da UFJF-Universidade Federal de Juiz de Fora, no município de Governador
Valadares/MG, a exceçâo prevista no Parágrafo Único do art. 1'o Decreto n'.621/2005.

Art. la A construção, pavimentação, ampliação de capacidade e recuperação de acessos
as rodovias integrantes do Plano Nacional de Viação serão autorizadas mediante portaria
específica do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
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Transportes - DNIT, observadas as seguintes condições, entre outras estabelecidas por
Resolução do Conselho de Administração do DNIT:

I - ficar compreendido entre uma rodovia federal e o limite do perímetro urbano de um
município, desde que não exceda a extensão de 5 km;
II — corresponder a um íínico acesso de rodovia federal ao município; e

III - estar respaidado em estudo técnico detalhado, elaborado pelo órgão competente,
que justifique a viabilidade do empreendimento.

Parágrafo único. As condições previstas nos incisos I e II não se aplicam aos acessos a
parques nacionais, áreas de proteção ambiental, áreas indígenas, e áreas de segurança
nacional, bem como a portos e terminais relevantes do ponto de vista da demanda, que
poderão atingir a extensão máxima de 8,5 km." (Grifo nosso)

6. Ocorre que tal enquadramento não tem cunho jurídico, ao contrário, compete ao setor técnico
do DNIT indicar se o objeto da doação caracteriza-se como acessos a parques nacionais, áreas de proteção
ambiental, áreas indígenas, e áreas de segurança nacional, bem como a portos e terminai relevantes d ponto de
vista da demanda.
7. Cabe a esse Órgão Jurídico de execução da Procuradoria-Geral Federal, vinculada a Advocacia-
Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, sem adentrar em aspectos relativos a
conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-
administrativa, a luz do que dispõe o art. 131, da Constituição Federal de 1988; o art. 10 da Lei n'0.480, de 2
de julho de 2002; e att. 11 da Lei Complementar n'3, de 10 de fevereiro de 1993.

Das Diligências Necessárias ao Prosseguimento do Feito

8. Caso a administração opte por dar prosseguimento ao feito, é necessário superar os seguintes
pontos.
9. Nos autos, consta a informação no DESPACHO SEPLAN - COENGE - MG (SEI 0170171) de
que"(...) o projeto doado nã atende as condições para aceitação de pn/jetos de acesso contidas no Decreton'.621,de Dezembro de 2005 (0170238), que regulamenta as condições de acessos a serem executados pelo
DNIT".

10. Além disso, f¹o foram apresentados estudos de traçado, que contém as alternativas estudadas,
sua quantificação e valores estimados, no projeto entregue a Superintendência pela prefeitura Municipal de
Governador Valadares.", bem como "não há a formalização sobre a responsabilidade do DNIT em executar tal
empreendimento, conforme ofício n.'34/2017/ASPAR/GAB-DG/DNIT SEDE-DNIT 0009693, por se tratar de
segmento não pertencente ao SNV." (SEI 0193223), o que, segundo DESPACHO COENGE - CAF - MG (SEI
0245780) e DESPACHO SRE — MG (SEI 0252313), não possibilitaria ao DNIT atuar sobre o trecho.

11. Também não houve a observância da Instrução de Serviço n'8, de 29 de julho de 2014 (SEI
0124938), art. 2', ll, III, arts. 5', 6' 7'.

Da Vedação de Doação em Ano Eleitoral

12. Superados todos os aspectos acima, vale ainda lembrar que a Lei n'.504/1997, art. 73, t)10',
vede a distribuição gratuita de bens, valores ou beneficios, em ano eleitoral, por parte da Administração Pública,
salvo nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já
em execução orçamentária no exercício anterior.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eieitorais:

(-.)
i . li* lUi . ' iUid d'l l g

'

1

valores ou beneficios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de

ff hõLd* « '
p lr iói T*d

e já~em ex cução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público

poderá promover o acoinpanhamento de sua execução financeira e administrativa. (grifo
nosso)

13. Essa vedação legal tem como objetivo evitar que candidatos e partidos políticos utilizem e se

beneficiem de ferramentas, de bens, de recursos, do nome, da logomarca do Estado com o fim de se promoverem

https //sapiens.agu.gov.br/editor?d=200384742&c=114031602 2/4
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P

nas eleições. Além disso, visa impedir a desigualdade na concorrência eleitoral.

14. Registm-se que não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de alguma das hipóteses
excepcionais, que permitem a doação em ano eleitoral, quais sejam, a calamidade pública, o estado de
emergência ou a existência de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior.

15. Ressalvado entendimento pessoal de que a doação estaria vedada no corrente ano, de acordo com
o DESPACHO n. 00168/2018/PFE-DNIT/PGF/AGU, exarado nos autos de n'0600.509536/2017-51, a
transferência a entes públicos que integram esfer diferentes de poder, como no caso do autos, é vedada nos

q d q di

D4. 0 art. 73, $ 10, da Lei n'.504/97, que vede, no ano da eleição, a distribuição
gratuita de bens, valores ou beneficios por parte da Administração Pública, dirige-se a
distribuição efetuada pela Administração Pública diretamente a particulares.

5. Para casos de transferência de recursos a outros entes públicos, o regramento a ser
aplicado é o do art. 73, VI, da", da mesma lei, que vede a realização de transferência
voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios e dos Estados aos
Municipios nos três meses que antecedem a eleição.

6. Cumpre esclarecer que inexiste vedação de transferência de recursos entre entidades
que integram a mesma esfera de poder.

7. Desta forma, de acordo com a fundamentação exposta no Parecer Referencial, as
regras sobre transferências gratuitas da Administração em ano eleitoral podem ser
resumidas da seguinte forma:
— Distribuição para particulares: vedada durante todo o ano em que se realizar eleição;
- Transferência a entes públicos que integram esferas diferentes de poder: vedada nos
três meses que antecedem o pleito eleitoral
- Transferência a entes públicos da mesma efera (sic) de poder: não há vedação"

16. Assim, alerta-se a Administração para que atue com cautela, a fim de evitar futura apuração de
responsabilidade. Portanto, sugere-se que a administração observe 0 período em que seja possível a celebração
do instrumento de doação de projeto conceituai de acesso ao campus da UFJF em Governador Valadares/MG a
partir da rodovia BR-259/MG.

D~D'd qdq

17. Por fiim, caso haja alguma dúvida jurídica específica por parte da Administração, poderão os
autos ser encaminhados novamente a esta Procuradoria. As eventuais dúvidas jurídicas devem vir formuladas em
forma de quesitos, estando acompanhadas de manifestação sob o ponto de vista técnico, bem como todos os
documentos necessários a elucidação da questão jurídica suscitada, na forma dos arts. 10 e 11 da Portaria
PGF/AGU n'26, de 26 de agosto de 2013.

Portaria PGF/AGU n'26/2013.
Art. 10. Os autos administrativos deverão ser instruídos com prévia manifestação do
órgão consulente e demais órgãos competentes para se pronunciar sobre o objeto da
consulta, além de outros documentos necessários a elucidação da questão jurídica
suscitada.

Art. 11. Caberá ao órgão de execução da PGF competente recomendar ao órgão máximo
da autarquia ou fundação pública federal que a consulta jurídica de que trata o artigo 8*

desta Portaria seja encaminhada, preferencialmente, com formulação de quesitos que se
relacionem com situações concretas, seguindo o modelo de formulário constante no
Anexo desta Portaria.

CONCLUSAO

18. A consulta submetida a essa PFE/DNIT não tem cunho jurídico, razão pela qual resta
prejudicada a análise, conforme exposto nos itens 6 e 7 do presente parecer.
19. Caso a administração opte por prosseguir o feito, é necessário superar os itens 9 a 1L Sugere-se
ainda que a administração observe o período em que seja possível a celebração do instrumento de doaçao do
projeto, conforme itens 15 e 16.
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20. Todas as observapões expostas têm como premissa a veracidade e a exatidão dos dados,
cálculos, infotmagêes constantes do processo, que são de responsabilidade exclusiva da Adminístrapão.
21. Assim, sugere-se o retomo dos autos a DPP para conhecimento da presente manifestagão.

A consíderagão superior.

BrasiTia, 06 de margo de 2018.

KvXYNSUMI FUJI180To
PROCURADORA FEDERAL

Atengão, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 50606500314201713 e da chave de acesso e9f97460
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Memorando n'1665/2018/DPP/DNIT SEDE

Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2018

Ao(A) Sr(a). PFE DNIT/SEDE

Assunto: BR-259/MG - doação de projeto para acesso ao Campus da Universidade Federal
de Juiz de Fora, no município de Governador Valadares - MG.

1. Trata o presente de proposição apresentada pela Prefeitura Municipal de
Governador Valadares, acerca de doação de projeto conceituai para a implantação de acesso ao
Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, naquele município, pela BR-259/MG.

2. A Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos/CGPLAN
informou, por meio do Memorando n'1179/2018/CGPLAN/DPP/DNIT SEDE, que o projeto
correspondente ao segmento 2, no croqui, não atende ao Decreto n'.621, de 16/12/2005, que
estabelece no seu Artigo 1's condições para o pleito, conforme mencionado no Despacho
(DNIT) COENGE - CAF - MG (0245780).

3. Destaca ainda, que a BR-259/MG já possui acesso ao município de Governador
Valadares e, ainda, que a extensão do acesso a UFJF supera os Skm, excedendo o limite
estabelecido no inciso I, do Artigo I'o referido Decreto.

4. Ante o exposto, solicitamos análise dessa Douta PFE/DNIT, sobre a possibilidade
de enquadramento do pleito a exceção prevista no Parágrafo Único do Decreto (0170238), citado
anteriormente a saber:

"Art. I- A construção, pavimentação, ampliação de capacidade e recuperação de
acessos as rodovias integrantes do Plano Nacional de Viação serão autorizadas
mediante portaria específica do Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, observadas as seguintes condições, entre
outras estabelecidas por Resolução do Conselho de Administração do DNITi

I- ficar compreendido entre uma rodovia federal e o limite do perímetro urbano
de um município, desde que não exceda a extensão de 5 km;

II- corresponder a um único acesso de rodoviafederal ao município; e

III - estar respaldado em estudo técnico detalhado, elaborado pelo órgão
competente, quejustifique a viabilidade do empreendimento.

Parágrafo único. As condições previstas nos incisos I e II não se aplicam aos
acessos a parques nacionais, áreas de proteção ambiental, áreas indígenas, e
áreas de segurança nacional, bem como a portos e terminais relevantes do ponto
de vista da demanda, que poderão atingir a extensão máxima de 8,5 km."

Atenciosamente,

I de 2 05/03/2018 I
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André Martins de Araújo

Diretor de Planejamento e Pesquisa

Documentos I - Decreto (0170238)
Relacionados: II - Memorando n'1179/2018/CGPLAN/DPP/DNIT SEDE

Documento assinado eletronicamente por Andre Martins de Araújo, Diretor de
Planejamento e Pesquisa, em 05/03/2018, as 09:35, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6-', ll 1'-, do Decreto ne 8.539 de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei controlador externo. h ?acao=documento conferírkid or ao acesso externo=0,

informando o código verificador 0631495 e o código CRC 61ESCB2C.

Referência: Processo ns 50606.500314/2017-13 SEI ne 0631495
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Documentos
Relacionados:

I - Despacho (DNIT) SRE - MG 0252313
II - Memorando 11179 (0622617)
III - Despacho (Procuradoria) 335/2018/PFE/DNIT/PGF/AGU (0708334)

DNIT SEDE
DPP

Memorando nº 17410/2018/DPP/DNIT SEDE
Brasília/DF, 15 de março de 2018

 
Ao(À) Sr(a). Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais

  
Assunto: Doação de projeto - Acesso à Universidade Federal de Juiz de Fora, na BR-259/MG.
  
1. Trata-se de proposição apresentada pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares,
acerca de doação de Projeto Conceitual com vistas à implantação de acesso ao Campus da Universidade
Federal de Juiz de Fora - UFJF, na BR-259/MG, naquele município.
2. A Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos – CGPLAN,
embasada no Despacho (DNIT) GEO (0497915) , informou que o projeto doado correspondente ao
segmento 2 no croqui e não atende ao Decreto nº 5.621, de 16/12/2005, em concordância com essa
Superintendência Regional, conforme Despacho SEPLAN-COENGE-MG (0170171).
3. Destaca, ainda, que a citada Rodovia já possui um acesso ao município de Governador
Valadares e a extensão do acesso ao Campus da UFJF supera os 5km, excedendo o limite estabelecido no
inciso I, do Artigo 1º do referido Decreto.
4. Adicionalmente, esta Diretoria encaminhou questionamento à Procuradoria Federal
Especializada, por meio do Memorando nº 11665/2018/DPP/DNIT SEDE, acerca da possibilidade de
enquadramento do pleito à exceção prevista no Parágrafo Único do Decreto (0170238).
5. Em resposta, a PFE informou, por meio do Despacho (Procuradoria)
335/2018/PFE/DNIT/PGF/AGU (0708334), que a consulta realizada não possui cunho jurídico e caso a
administração opte por prosseguir o feito será necessário superar os itens 9 a 11 e destaca, também, que a
Administração observe o período da celebração do instrumento de doação do projeto, por se tratar de ano
eleitoral, conforme itens 15 e 16. 
6. Ante o exposto, no âmbito do DNIT, não identificamos base legal para inclusão do acesso
mencionado no SNV.
7. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

 
Atenciosamente,
 

André Martins de Araújo
Diretor de Planejamento e Pesquisa
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Documento assinado eletronicamente por Andre Martins de Araújo, Diretor
de Planejamento e Pesquisa, em 15/03/2018, às 17:32, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0740884 e o código CRC BF5DB8C2.

Referência: Processo nº 50606.500314/2017-13 SEI nº 0740884
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Despacho / SRE - MG/NAA - MG

  

Processo nº 50606.500314/2017-13

  

Ao Chefe de Serviço da UL Governador Valadares
 
Trata-se de proposição apresentada pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares, acerca de doação
de Projeto Conceitual com vistas à implantação de acesso ao Campus da Universidade Federal de Juiz de
Fora - UFJF, na BR-259/MG, naquele município.
Encaminho o processo para vosso conhecimento e providências que julgar necessárias.
 
 
Atenciosamente,

 
Belo Horizonte/MG, 16 de março de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Claudio de Oliveira Ribas,
Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes, em 16/03/2018,
às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0746632 e o código CRC 913072F8.

Referência: Processo nº 50606.500314/2017-13 SEI nº 0746632
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SRE - MG
UL - GOVERNADOR VALADARES - MG

Rua Pedro Muller de Faria, 280  - Bairro Vila Isa
| CEP 30.044-210

Governador Valadares/MG |Telefone: (33) 3272-2567
  

Ofício nº 11651/2018/UL - Governador Valadares - MG/SRE - MG-DNIT
Governador Valadares/MG, 16 de abril de 2018.

  
Assunto: Resposta SEPLAN/OF.606/2017.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.500314/2017-13.
  

Prezado Secretário,
  
1. Em resposta ao vosso ofício em epígrafe, segue anexo o memorando n.º
17410/2018/DPP/DNIT SEDE do Diretor de Planejamento e Pesquisa do DNIT ao qual, após os trâmites,
conclui-se que não há base legal para a inclusão do acesso ao Campus da IFJF no Sistema Nacional de
Viação-SNV
2. Portanto, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

  
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz de Freitas,
Supervisor da Unidade Local, em 16/04/2018, às 09:26, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0895323 e o código CRC 203D460F.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
50606.500314/2017-13

SEI nº 0895323
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SEI/DNIT - 0895323 - Ofício 
	

http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim.  

DNí 
SRE-MG 

UL - GOVERNADOR VALADARES - MG 
Rua Pedro Mulier de Faria, 280 - Bairro Vila Isa 

CEP 30.044-210 
Governador Valadares/MG Telefone: (33) 3272-2567 

Ofício O  11651/201 8/UL -. Governador Valadares - MG/SRE - MG-DNIT 

Governador Valadares/MG, 16 de abril de 2018. 

Assunto: Resposta SEPLAN/OF.606/2017. 

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n° 
50606.500314/2017-13. 

Prezado Secretário, 

1. Em resposta ao vosso oficio em epígrafe, segue anexo o memorando n.°  

17410/2018/1)PP/13NIT SEDE do Diretor de Planejamento e Pesquisa do DNIT ao qual, após os 
-trâmites, concluise que -não- há-base-iega-i-para a- inclusão- do- acesso- 	 iF no 
Sistema Nacional de Viação-SNV 

2. Portanto, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

-. 	
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz de Freitas, Supervisor da Unidade - 	_ Local, em 16/04/2018, as 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no 

J art. 6, § 12, do Decreto fl 2  8.539, de 8 de outubro de 2015. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov ,br 

- /sei/controlador externo.php?acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, 
informando o código verificador 0895323 e o código CRC 203D460F. 

tI.. 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n 2  50606.500314/2017-13 	 SEI n 9  0895323 =_L~U_ 
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