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Nº 154, quarta-feira, 13 de agosto de 2014
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação, a utilização dos equipamentos e autorizar o
funcionamento em caráter provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência, de
conformidade com o Anexo I, observado o disposto nos artigos 26, parágrafo único, e 33, da Portaria nº
366, de 14 de agosto de 2012.
Art. 3º A digitalização deste canal está condicionada à demonstração de viabilidade técnica pela
Agência Nacional de Telecomunicações.
Art. 4º A presente autorização reger-se-á pelas disposições do citado Decreto e demais normas
específicas.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA
ANEXO I
LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO TRANSMISSORA PRINCIPAL
Logradouro:
Bairro:
RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVEIRA, S/N
S/B
CEP:
Localidade:
UF:
Coordenadas Geográficas:
58818-000
SÃO FRANCISCO
PB
06°37' 04"S; 38°05' 46"W
TRANSMISSOR PRINCIPAL
Fabricante:
HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.A
Modelo:
Potência de Operação:
Certificação:
LD2100
0,10 kW
0665-04-0352
SISTEMA IRRADIANTE PRINCIPAL
Fabricante:
Modelo:
IDEAL IND. E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA
1 X LOG PERIÓDICA
Cota Base da
Altura Centro Geo- Azimute de Orien- Beam-tilt:
Ganho max.:
Torre:
métrico:
tação:
0°
7,85 dBd
278 m
15 m
180° NV
Tipo:
Polarização:
ERP max:
Diretiva
H
0,258 kW

O MINISTRO DE ESTADO DAS 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 53780.000225/1998 e
nº 53000.006951/2013, resolve:
Art. 1o Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 22 de
novembro de 2012, a autorização outorgada à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Santa Maria / RN (ACCCSMRN), para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Comunitária na localidade de Santa Maria / RN.
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.
PAULO BERNARDO SILVA
PORTARIA Nº 608, DE 7 DE AGOSTO DE 2014
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art.
9º e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, c/c a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do
processo nº 53000.062401/2011-81, resolve:
Art. 1o Outorgar autorização à Associação de Radiodifusão
Comunitária de Desenvolvimento Ambiental, Social, Cultural, Artístico, Educativo e Econômico de Brejo dos Santos - ASCOBRE,
com sede à Rua Conrado Severino nº 43 - Centro, na localidade de
Brejo dos Santos / PB, para executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
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 A entidade autorizada deverá operar utilizando a
frequência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Parágrafo único. A entidade deverá iniciar a execução do
serviço em caráter definitivo no prazo de seis meses, contado da data
de publicação do ato de deliberação a que se refere o caput.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA
PORTARIA Nº 687, DE 11 DE AGOSTO DE 2014
Altera a Portaria nº 126, de 12 de março de
2014, que dispõe sobre a implantação e o
funcionamento do processo eletrônico no
âmbito do Ministério das Comunicações.
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos
I e II, da Constituição, resolve:

Eficiência:
67,2 %
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Modelo:
RF50-RG213
Impedância Característica: Atenuação.
50 Ohms
6,40 dB/100m

POTÊNCIA EFETIVA IRRADIADA POR AZIMUTES
AZIMUTE (º)
ALTURA (m)*
ERP (kW)
0
-72,0
0,000
15
-32,0
0,000
30
-44,0
0,000
45
-46,0
0,000
60
-17,0
0,000
75
-107,0
0,000
90
-231,0
0,000
105
-109,0
0,000
120
-32,0
0,003
135
-8,0
0,017
150
32,0
0,099
165
36,0
0,209
180
39,0
0,258
195
0,204
5,0
210
-6,0
0,081
225
-2,0
0,014
240
-15,0
0,000
255
-12,0
0,000
270
1,0
0,000
285
-7,0
0,000
300
-14,0
0,000
315
-26,0
0,000
330
-54,0
0,000
345
-78,0
0,000
VALORES MÉDIOS:
-33,3
0,040
* Altura do centro geométrico do sistema irradiante em relação ao nível médio do terreno no azimute
considerado.

LINHA DE TRANSMISSÃO PRINCIPAL
PORTARIA Nº 470, DE 7 DE AGOSTO DE 2014

Fabricante:
KMP/RFS
Comprimento:
25 m

ISSN 1677-7042

Art. 1º O artigo 10 da Portaria nº 126, de 12 de março de
2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10.........................................................................................
§ 1º Nos casos de restrição técnica ou de grande volume de
documentos, a digitalização poderá ser efetuada em até cinco dias
úteis.
§ 2º Os documentos digitalizados e inseridos no processo
eletrônico têm a mesma força probante dos originais.
§ 3º Os originais dos documentos digitalizados serão destinados ao Arquivo Geral e ali mantidos até que cumpram seus prazos
de guarda, conforme definido na tabela de temporalidade de documentos de arquivo do MC." (NR)
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 688, DE 11 DE AGOSTO DE 2014
Altera a Portaria nº 89, de 29 de abril de
2014, que estabelece os procedimentos de
gestão de documentos, processos e arquivos pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI, no âmbito do Ministério das
Comunicações.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 21 da Portaria nº 126, de 12 de março de 2014, que
dispõe sobre a implantação e o funcionamento do processo eletrônico
no âmbito do Ministério das Comunicações, resolve:
Art. 1º Os artigos 20 e 54 da Portaria nº 89, de 29 de abril
de 2014, publicada no DOU nº 81, seção 1, página 110 a 112, de
30/04/2014, referente aos procedimentos de gestão de documentos,
processos e arquivos pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
no âmbito do Ministério das Comunicações, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 20 ..........................................................................................
.................................................................................................
§ 1º Somente será admitida a inserção no SEI de documentos
externos em formato PDF.
§ 2º O Comitê Gestor do SEI, por meio de resolução, poderá
definir, como exceções, novos formatos de documentos." (NR)
"Art. 23 .................................................................................................
.................................................................................................
§ 3º A digitalização e a inserção de documentos no processo
eletrônico poderão ser efetuadas por servidores e empregados em
exercício no Ministério das Comunicações ou por prestadores de
serviço terceirizado.
§ 4º Salvo na hipótese de indício fundado de irregularidade,
fica dispensada a autenticação dos documentos digitalizados na forma
do § 3º." (NR)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014081300137

"Art. 24. A digitalização de que trata o art. 23 será efetuada
no ato do protocolo.
§ 1º Nos casos de restrição técnica ou de grande volume de
documentos, a digitalização poderá ser efetuada em até cinco dias
úteis.
..................................................................................................
§ 3º Os originais dos documentos digitalizados serão destinados ao Arquivo Geral e ali mantidos até que cumpram seus prazos
de guarda, conforme definido na tabela de temporalidade de documentos de arquivo do MC." (NR)
"Art. 42....................................................................................................
§ 1º O uso da assinatura digital é obrigatório para assinatura
de atos de conteúdo decisório ou destinados a público externo ao MC,
adotando-se nos demais casos a modalidade de assinatura cadastrada.
........................................................................................" (NR)
"Art. 54. A partir das datas definidas no art. 57, as unidades
administrativas do Ministério das Comunicações deverão efetuar:
..................................................................................................
§ 1º Excepcionalmente, a Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, a Secretaria de Inclusão Digital e a Consultoria
Jurídica poderão tramitar em meio físico processos que detenham
mais de setenta e cinco páginas.
§ 2º Na hipótese do § 1º, os novos documentos produzidos
serão inseridos no SEI, juntando-se ao processo físico termo de encerramento." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o § 2º do art. 24 e o § 2º do art. 42,
ambos da Portaria nº 89, de 29 de abril de 2014.
GENILDO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 22 de janeiro de 2014
Nº 311 - Processo nº 53572.000792/2012. Conhecer do recurso interposto por ROSEANE COSTA DE OLIVEIRA, CPF 268.355.74852, e no mérito, negar seu provimento, mantendo integralmente a
aplicação da sanção de MULTA no valor de R$ 1.800,00 (mil e
oitocentos reais), por infração ao art. 163 da Lei nº 9.472/1997.
MARCUS VINÍCIUS PAOLUCCI
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