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Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 5.231/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
53630.000191/1999
e
nº
53900.017136/2015-66, resolve:
Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de
junho de 2015, a autorização outorgada à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL
DE NHAMUNDÁ, para executar, sem direito de exclusividade, o
Serviço de Radiodifusão Comunitária na localidade de Nhamundá /
AM.
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 7.206/SEI, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
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 TELEVISÃO CACHOEIRA DO SUL 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 REGISTRO,
estado de SÃO PAULO, por meio do canal 16 (dezesseis), 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 para funcionamento em tecnologia analógica, condicionado
à autorização para uso da radiofrequência, nos termos do Processo nº
53900.055933/2016-22 e da Nota Técnica nº 26704/2017/SEI-MCTIC.
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 7.305/SEI, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
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 TELEVISÃO CACHOEIRA DO SUL 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 FOZ DO IGUAÇU, estado do Paraná, por meio do canal 38 (trinta e oito), 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 53900.056114/2016-01 e da Nota Técnica
nº 27895/2017/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 7.347/SEI, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, observado o disposto no Decreto
nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, e na Portaria nº 4.287, de 21 de
setembro de 2015, e, considerando o que consta do Processo nº
01250.075921/2017-01, resolve:

Art. 1º Autorizar, de acordo com o artigo 16 do Decreto n.º
5.371, de 17 de fevereiro de 2005, à TVSBT CANAL 05 DE PORTO
ALEGRE S.A., concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, no município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, 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, na localidade de Gramado, estado do Rio Grande
do Sul, por meio do canal 28 (vinte e oito), visando à retransmissão de
seus próprios sinais.
Art. 2º A presente autorização reger-se-á pelas disposições do
citado Decreto e demais normas específicas.
Art. 3º A execução do Serviço deverá se iniciar na data do desligamento do sinal analógico na referida localidade, conforme cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ressalvada a hipótese da entidade comprovar por estudo de
viabilidade, apresentado juntamente com o projeto técnico de instalação
da estação neste Ministério, que não interferirá em outra entidade outorgada, com utilização do mesmo canal.
Parágrafo único. Caso fique comprovada a viabilidade referida
no caput, a autorização de uso de radiofrequência deverá ser emitida pela
Anatel em data anterior ao desligamento do sinal analógico.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 7.452/SEI, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
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 TELEVISÃO BAHIA S.A. 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 CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
(RIO DA DONA), estado da BAHIA, por meio do canal 45 (quarenta
e cinco), 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 01250.046502/2017-54 e da Nota Técnica
nº 25726/2017/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 7.490/SEI, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, observado o disposto no Decreto
nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, e na Portaria nº 4.287, de 21 de
setembro de 2015, e, considerando o que consta do Processo nº
01250.078443/2017-83, resolve:
Art. 1º Autorizar, de acordo com o artigo 16 do Decreto n.º
5.371, de 17 de fevereiro de 2005, a TVSBT CANAL 5 DE PORTO
ALEGRE S.A., concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, no município de Porto Alegre/RS, 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,
na localidade de Taquara/RS, por meio do canal 29 (vinte e nove), visando à retransmissão de seus próprios sinais.
Art. 2º A presente autorização reger-se-á pelas disposições do
citado Decreto e demais normas específicas.
Art. 3º A execução do Serviço deverá se iniciar na data do
desligamento do sinal analógico na referida localidade, conforme cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, ressalvada a hipótese da entidade comprovar por estudo
de viabilidade, apresentado juntamente com o projeto técnico de instalação da estação neste Ministério, que não interferirá em outra entidade
outorgada, com utilização do mesmo canal.
Parágrafo único. Caso fique comprovada a viabilidade referida
no caput, a autorização de uso de radiofrequência deverá ser emitida pela
Anatel em data anterior ao desligamento do sinal analógico.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 7.559/SEI, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E 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 53900.023938/2016-96, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associacao de Comunicação e Cultura Em Barra de Cima, com sede em Distrito de
Barra de Cima, s/nº, Zona Rural, na localidade de São Bento/PB,
para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade.
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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 com utilização
da frequência de 87,9MHz.
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.
GILBERTO KASSAB
DESPACHO Nº 1.705/SEI, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, resolve acolher o disposto no PARECER nº 00964/2017/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, constante do processo 53000.041396/201253, de sorte a denegar provimento aos recursos interpostos pela Fundação Onda Verde de Radiodifusão Brasil, participante do Aviso de
Habilitação nº 4/2012, do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, com fins exclusivamente educativos, no município
de São José dos Campos, estado de São Paulo, por meio do canal
240E, tendo em vista a ausência de circunstâncias suscetíveis de rever
a decisão.
GILBERTO KASSAB
DESPACHO Nº 1.706/SEI, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, resolve acolher o disposto no PARECER nº 00959/2017/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, constante do processo 53000.043359/201280, de sorte a denegar provimento ao recurso interposto pela Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Costa Dourada, participante do Aviso de Habilitação nº 4/2012, do Serviço de Radiodifusão
Sonora em Frequência Modulada, com fins exclusivamente educativos, no município de São José dos Campos, estado de São Paulo,
por meio do canal 240E, tendo em vista a ausência de circunstâncias
suscetíveis de rever a decisão.
GILBERTO KASSAB
DESPACHO Nº 1.707/SEIC, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, resolve acolher o disposto no PARECER nº 00962/2017/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, constante do processo 53000.039794/201218, de sorte a denegar provimento aos recursos interpostos pela Fundação Regional de Radiodifusão Educativa, participante do Aviso de
Habilitação nº 4/2012, do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, com fins exclusivamente educativos, no município
de São José dos Campos, estado de São Paulo, por meio do canal
240E, tendo em vista a ausência de circunstâncias suscetíveis de rever
a decisão. Ressalte-se que todo documento recursal apresentado pela
proponente fora do prazo não foi conhecido, tendo em vista a intempestividade da solicitação.
GILBERTO KASSAB
DESPACHO Nº 1.708/SEI, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, resolve acolher o disposto no PARECER nº 00960/2017/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, constante do processo 53000.042879/201275, de sorte a denegar provimento ao recurso interposto pela Fundação Ranchariense, participante do Aviso de Habilitação nº 4/2012,
do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, com
fins exclusivamente educativos, no município de São José dos Campos, estado de São Paulo, por meio do canal 240E, tendo em vista a
ausência de circunstâncias suscetíveis de rever a decisão.
GILBERTO KASSAB
DESPACHO Nº 1.709//SEI, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, resolve acolher o disposto no PARECER nº 00969/2017/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, constante do processo 53000.040516/201203, de sorte a denegar provimento ao recurso interposto pela Fundação João Paulo II, participante do Aviso de Habilitação nº 4/2012,
do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, com
fins exclusivamente educativos, no município de São José dos Campos, estado de São Paulo, por meio do canal 240E, tendo em vista a
ausência de circunstâncias suscetíveis de rever a decisão.
GILBERTO KASSAB
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