Nº 73, terça-feira, 17 de abril de 2018

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 5.085-SEI, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, conforme o disposto no art. 6º, Parágrafo Único, da Lei
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta
dos Processos Administrativos nº 53900.017347/2015-07 e nº
53660.000607/1998, resolve:
Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 29 de
julho de 2015, a autorização outorgada à ASSOCIAÇÃO
AMBIENTALISTA DE MARILÂNDIA, para executar, sem direito
de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Comunitária na
localidade de Marilândia/ES.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, seus regulamentos e
normas complementares.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 7.230-SEI, DE 16 DE JANEIRO DE 2018
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, conforme o disposto no art. 6º, Parágrafo Único, da Lei
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta
dos Processos Administrativos nº 53900.016795/2015-85 e nº
53710.000230/1999, resolve:
Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 21 de
junho de 2015, a autorização outorgada à Associação Comunitária
Beneficente Universo (Acobeu), para executar, sem direito de
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Comunitária na localidade
de Caratinga / MG.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, seus regulamentos e
normas complementares.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 707-SEI, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
conforme o disposto no art. 6º, Parágrafo Único, da Lei no 9.612, de 19
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53000.001266/2000 e nº 53900.017866/2015-67,
resolve:
Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 18 de abril de
2015, a autorização outorgada à Associação de Moradores do Bairro
Jardim São João, para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço
de Radiodifusão Comunitária na localidade do Município de General
Carneiro/PR.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, seus regulamentos e normas
complementares.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 712-SEI, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
conforme o disposto no art. 6º, Parágrafo Único, da Lei no 9.612, de 19
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53790.001214/1998 e nº 53900.011676/2014-55,
resolve:
Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 16 de agosto
de 2014, a autorização outorgada à Associação Comunitária Shalom,
para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão
Comunitária na localidade do Município de Rio Grande/RS.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, seus regulamentos e normas
complementares.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB

1
PORTARIA Nº 1.844-SEI, DE 5 DE ABRIL DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de
2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º Autorizar TVCI TV COMUNICAÇÕES
INTERATIVAS LTDA. a executar o Serviço de Retransmissão de
Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em
caráter secundário, com utilização de tecnologia digital no município
de ITUMBIARA, estado de GOIÁS, por meio do canal 20 (vinte),
visando a retransmissão dos seus próprios sinais, por recepção via
satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a
utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência,
nos termos do Processo nº 01250.011390/2018-00 e da Nota Técnica
nº 6709/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 1.845-SEI, DE 5 DE ABRIL DE 2018
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de
fevereiro de 2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015,
resolve:
Art. 1º Autorizar TVCI TV COMUNICAÇÕES
INTERATIVAS LTDA. a executar o Serviço de Retransmissão de
Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em
caráter secundário, com utilização de tecnologia digital no município
de CALDAS NOVAS, estado de GOIÁS, por meio do canal 50
(cinquenta), visando a retransmissão dos seus próprios sinais, por
recepção via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a
utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência,
nos termos do Processo nº 01250.011387/2018-88 e da Nota Técnica
nº 6951/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 1.892-SEI, DE 5 DE ABRIL DE 2018
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de
fevereiro de 2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015,
resolve:
Art. 1º Autorizar RÁDIO E TV IMPRENSA LTDA a
executar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço
de Radiodifusão de Sons e Imagens, em caráter secundário, com
utilização de tecnologia digital no município de Alenquer, estado do
Pará, por meio do canal 21 (vinte e um), visando a retransmissão dos
sinais gerados pela FUNDAÇÃO DE FÁTIMA, concessionária do
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, canal 16 (dezesseis), no
município de OSASCO, estado de SÃO PAULO, por recepção via
satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a
utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório para funcionamento em tecnologia analógica, condicionado
à autorização para uso da radiofrequência, nos termos do Processo nº
01250.006520/2018-84 e da Nota Técnica nº 7077/2018/SEIMCTIC.
Parágrafo único. A Entidade deverá encaminhar o
requerimento de alteração das características técnicas para
funcionamento em tecnologia digital à Agência Nacional de
Telecomunicações no prazo máximo de nove meses antes da data
prevista para o desligamento do sinal analógico na localidade,
conforme cronograma definido pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, ou a qualquer tempo, após a
autorização do respectivo serviço, respeitado o prazo máximo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 1.914-SEI, DE 11 DE ABRIL DE 2018
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de
fevereiro de 2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015,
resolve:
Art. 1º Autorizar FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA
SENHORA DE LOURDES DE MARINGÁ a executar o Serviço de
Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, em caráter secundário, com utilização de tecnologia
digital no município de Boa Vista, estado de Roraima, por meio do
canal 44 (quarenta e quatro), visando a retransmissão dos seus
próprios sinais, por recepção via satélite.
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Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a
utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência,
nos termos do Processo nº 01250.011550/2018-11 e da Nota Técnica
nº 7494/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 1.938-SEI, DE 11 DE ABRIL DE 2018
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de
fevereiro de 2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015,
resolve:
Art. 1º Autorizar FUNDAÇÃO MINAS GERAIS a executar
o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens, em caráter secundário, com
utilização de tecnologia digital no município de PASSOS, estado de
Minas Gerais, por meio do canal 43 (quarenta e três), visando a
retransmissão dos seus próprios sinais, por recepção via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a
utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência,
nos termos do Processo nº 01250.008604/2018-52 e da Nota Técnica
nº 7526/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 1.967-SEI, DE 11 DE ABRIL DE 2018
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de
fevereiro de 2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015,
resolve:
Art. 1º Autorizar FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA
APARECIDA a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão,
ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em caráter
secundário, com utilização de tecnologia digital no município de
Juazeiro do Norte, estado do Ceará, por meio do canal 19 (dezenove),
visando a retransmissão dos seus próprios sinais, por recepção via
satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a
utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência,
nos termos do Processo nº 01250.012821/2018-47 e da Nota Técnica
nº 7464/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 2.105, DE 16 DE ABRIL DE 2018
Estabelece a exibição de cartela informativa
pelas entidades que executam o serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens e o serviço
de Retransmissão de Televisão, em
tecnologia digital, que alterarem seu canal
físico, orientando a população quanto aos
procedimentos de sintonia do novo canal.
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV da Constituição
Federal,
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.341, de 29 de setembro de
2016, extinguiu e transferiu as competências do Ministério das
Comunicações para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações;
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.502, de 1° de novembro de
2017, estabelece que a política nacional de radiodifusão é de
competência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações; e
CONSIDERANDO o disposto no art. 14 do Decreto nº 5.820,
de 29 de junho de 2006, e alterações, segundo o qual o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações expedirá normas
complementares necessárias à execução e operacionalização do SBTVDT, resolve:
Art. 1º As entidades que executam o serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens e o serviço de Retransmissão de Televisão, com
utilização de tecnologia digital, que alterarem seu canal físico, poderão
exibir cartela informativa com o estrito propósito de orientar a população
quanto aos procedimentos para sintonia do novo canal.
§1º A cartela informativa deverá ser exibida ininterruptamente
no canal físico anterior à alteração, pelo prazo máximo de 15 dias, a
contar da data de sua alteração, salvo quando estiver prevista a imediata
utilização deste canal para a transmissão dos sinais de outra entidade.
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§2º A cartela informativa deverá ser dotada da audiodescrição de seu texto, feita repetidamente, para
possibilitar sua melhor compreensão por pessoas com deficiência visual e intelectual, conforme estabelecido na
Portaria n° 310, de 24 de março de 2010, e alterações.
Art. 2º A cartela informativa mencionada no art. 1º deverá seguir a identidade visual e as
especificações estabelecidas no Anexo desta Portaria
Parágrafo único. Fica facultado às entidades de que trata o caput substituir o trecho do texto "deste
canal", do Anexo, pelo nome fantasia da geradora da programação.
Art. 3º As entidades que executam o serviço de Retransmissão de Televisão poderão exibir a cartela
informativa de que trata os arts. 1° e 2°, estando sujeitas às penalidades dispostas no art. 45 do Decreto n° 5.371,
de 17 de fevereiro de 2005, caso realizem qualquer inserção de programação diversa ao disposto nesta
Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 73, terça-feira, 17 de abril de 2018

ATO Nº 2.036, DE 22 DE MARÇO DE 2018
Processo nº 53500.010543/2018-06.
Outorga

Autorização

de

Uso

de

Radiofrequência

CANAL

BRASILEIRO

DA

Televisão, utilizando tecnologia digital, na localidade de João Pessoa/PB.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

GILBERTO KASSAB

ATOS DE 23 DE MARÇO DE 2018

ANEXO
1_MCTIC_17_001

à

INFORMACAO CBI LTDA, CNPJ 57.569.196/0001-57, executante do Serviço de Retransmissão de

Nº 2.099 - Processo nº 53500.010704/2018-53.
Outorga Autorização de Uso de Radiofrequência à RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM LUCÉLIA
LTDA - ME, CNPJ 57.833.048/0001-06, executante do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência
Modulada, na localidade de Lucélia/SP.
Nº 2.100 - Processo nº 53500.010705/2018-06.
Outorga Autorização de Uso de Radiofrequência à SOCIEDADE RÁDIO DIFUSORA
LUCÉLIA LIMITADA, CNPJ 61.631.982/0001-04, executante do Serviço de Radiodifusão Sonora em
Frequência Modulada, na localidade de Lucélia/SP.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATO Nº 2.474, DE 31 DE MARÇO DE 2018
Processo nº 53500.011448/2018-11.
Declara extinta, por renúncia, a partir de 27/03/2018, a autorização outorgada à
ASSOCIACAO COMUNITARIA QUINTAS DO MORRO, CNPJ/MF nº 08.816.885/0001-03, por
intermédio do Ato n° 4939, de 30/08/2012, publicado no DOU de 31/08/2012, para explorar o Serviço
Limitado Privado, por prazo indeterminado, em todo o território nacional, bem como o direito de uso
de radiofrequencia associada.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATO Nº 2.510, DE 2 DE ABRIL DE 2018
Processo nº 53500.010892/2018-10.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO
ATO Nº 1.462, DE 6 DE MARÇO DE 2018

Declara extinta, por renúncia, a partir de 23/03/2018, a autorização outorgada à DATAPROM
EQUIPAMENTOS

E

SERVICOS

DE

INFORMATICA

INDUSTRIAL

LTDA.,

CNPJ/MF

nº

80.590.045/0001-00, por intermédio do Ato n° 2277, de 29/04/2009, publicado no DOU de
19/05/2009, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, em todo
o território nacional.

Processo nº 53500.007740/2018-30.
Outorga Autorização de Uso de Radiofrequência à RADIO SOCIEDADE DE VOLTA
REDONDA LTDA., CNPJ 04.503.707/0001-71, executante do Serviço de Radiodifusão Sonora em
Frequência Modulada, na localidade de Volta Redonda/RJ.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATOS DE 21 DE MARÇO DE 2018

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATO Nº 2.794, DE 10 DE ABRIL DE 2018
Processo nº 53500.005888/2003-53.
Declara extinta, por renúncia, a partir de 21/02/2018, a autorização outorgada à MH

Nº 1.922 - Processo nº 53500.084114/2017-86.
Declara extinta, por renúncia, a partir de 25/01/2018, a autorização outorgada à BSB
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ/MF nº 02.311.552/0001-46, por intermédio do Ato n°
4234, de 17/07/2008, publicado no DOU de 24/07/2008, para explorar o Serviço de Comunicação
Multimídia, por prazo indeterminado, em todo o território nacional.

Telecomunicações Eireli - EPP, CNPJ/MF nº 04.099.601/0001-54, por intermédio do Ato n° 46816, de

Nº 1.935 - Processo nº 53536.000624/2017-00.
Declara extinta, por renúncia, a partir de 22/12/2017, a autorização outorgada à GILSON
EPITACIO CELESTINO EIRELI, CNPJ/MF nº 03.827.001/0001-00, por intermédio do Ato n° 14060,
de 27/12/2000, publicado no DOU de 29/12/2000, para explorar o Serviço Limitado Privado, por
prazo indeterminado, em todo o território nacional, bem como o direito de uso de radiofrequencia
associada.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES

Nº 2.009 - Processo nº 53545.001425/2017-00.
Declara extinta, por renúncia, a partir de 26/02/2018, a autorização outorgada à
SEGURANCA ELETRÔNICA CAMPO VERDE LTDA, CNPJ/MF nº 05.220.688/0001-39, por
intermédio do Ato nº 7401, de 06/12/2013 publicado no DOU de 13/12/2013, para explorar o Serviço
Limitado Privado, por prazo indeterminado, em todo o território nacional, bem como o direito de uso
de radiofrequência associada.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012018041700010

22/09/2004, publicado no DOU de 06/10/2004, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia,
por prazo indeterminado, em todo o território nacional.

Superintendente
ATO Nº 2.869, DE 16 DE ABRIL DE 2018
Autoriza GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ nº 27.865.757/0001-02,
a realizar operação temporária de equipamentos de radiocomunicação, na cidade de São Paulo/SP, no
período de 15/04/2018 a 18/04/2018.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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