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PORTARIA Nº 90, DE 10 DE MAIO DE 2016
Concede renovação de licença de funcionamento à ITL LAGOS INSPEÇÕES VEICULARES LTDA -ME.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições legais, e, considerando o disposto na Resolução nº 232, de 30 de março de 2007,
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e na Portaria nº 27,
de 24 de maio de 2007, do Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN, bem como o que consta do Processo Administrativo nº
80000.010821/2015-88, resolve:
Art. 1º Conceder, por quatro anos, a partir da data de publicação desta Portaria, nos termos do §1º do art. 4º da Resolução nº
232, de 30 de março de 2007, do CONTRAN, renovação da licença
de funcionamento à pessoa jurídica LAGOS INSPEÇÕES VEICULARES LTDA - ME, CNPJ nº 22.090.946/0001-29, situada no Município de São Pedro de Aldeia/RJ, RODOVIA RJ 140 S/N KM 105
QD2 LT 19 E 20 CAMPO REDONDO, CEP 28940-000 para atuar
como Instituição Técnica Licenciada - ITL.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO ANGERAMI
PORTARIA Nº 91, DE 10 DE MAIO DE 2016
Aplica sanção administrativa de suspensão
de 30 dias à ITV INSPEÇÃO TÉCNICA
VEICULAR LTDA.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo art. 16, VI, do Anexo IX da Portaria nº 227, de 4 de
julho de 2003, do Ministério das Cidades, com a redação dada pela
Portaria nº 400, de 2 de setembro de 2005 e considerando o disposto
na Resolução nº 232, de 30 de março de 2007, do Conselho Nacional
de Trânsito - CONTRAN, que estabelece normas e procedimentos
para o licenciamento de Instituições Técnicas Licenciadas - ITL e
Entidades Técnicas Públicas ou Paraestatal - ETP para emissão do
Certificado de Segurança Veicular - CSV, resolve:
Art. 1º Aplicar, nos termos do art. 21, II, da Resolução nº
232, de 30 de março de 2007, do CONTRAN, sanção administrativa
de suspensão de 30 (trinta) dias à pessoa jurídica ITV INSPEÇÃO
TÉCNICA VEICULAR LTDA, CNPJ nº 18.180.203/0001-72, situada
no SRTC/SUL Trecho 02 Conjunto D Parte Lote 03, Brasília - DF,
CEP 71.225-521, em razão da irregularidade prevista nos item 05 do
Anexo da Resolução CONTRAN 232/07, constatada em fiscalização
realizada no dia 15/05/2015, constantes do Processo n°
80000.012526/2015-66.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO ANGERAMI
PORTARIA Nº 92, DE 10 DE MAIO DE 2016
Aplica sanção administrativa de suspensão
de 30 dias à ITL JOINVILLE INSPEÇÃO
VEICULAR LTDA.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo art. 16, VI, do Anexo IX da Portaria nº 227, de 4 de
julho de 2003, do Ministério das Cidades, com a redação dada pela
Portaria nº 400, de 2 de setembro de 2005 e considerando o disposto
na Resolução nº 232, de 30 de março de 2007, do Conselho Nacional
de Trânsito - CONTRAN, que estabelece normas e procedimentos
para o licenciamento de Instituições Técnicas Licenciadas - ITL e
Entidades Técnicas Públicas ou Paraestatal - ETP para emissão do
Certificado de Segurança Veicular - CSV, resolve:
Art. 1º Aplicar, nos termos do art. 21, II, da Resolução nº
232, de 30 de março de 2007, do CONTRAN, sanção administrativa
de suspensão de 30 (trinta) dias à pessoa jurídica JOINVILLE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA, CNPJ nº 08.887.083/0001-94, situada na
Rua Dom Pedro II 61 América, Joinville - SC, CEP 89.204-160, em
razão da irregularidade prevista no item 05 do Anexo da Resolução
CONTRAN 232/07, constatadas em fiscalização realizada no dia 28
de julho de 2015, constantes do Processo n° 80000.001895/201612.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO ANGERAMI

.

Ministério das Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 527, DE 4 DE MAIO DE 2016
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:
Art.1º Alterar os artigos 2º, 3º, 4º, 7º e 10 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 e acrescentar um artigo, que passam a vigorar com as
seguintes redações:
"Art. 2º.....................................................
I - assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação
governamental e promover a adequação entre meios, ações, impactos
e resultados;
II - promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e
economicidade;
III - ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da
tecnologia da informação e da comunicação; e
IV - facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas.
V - (Revogado)
VI - (Revogado)" (NR)
"Art. 3º.....................................................
.....................................................
III - documento - unidade de registro de informações, independentemente do formato, do suporte ou da natureza;
IV - documento digital - informação registrada, codificada
em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema
computacional, podendo ser:
a) documento nato-digital - documento criado originariamente em meio eletrônico; ou
b) documento digitalizado - documento obtido a partir da
conversão de um documento não digital, gerando uma fiel representação em código digital.
V - meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou
tráfego de documentos e arquivos digitais;
VI - processo administrativo eletrônico - aquele em que os
atos processuais são registrados e disponibilizados em meio eletrônico;
....................................................." (NR)
"Art. 4º Para a realização do credenciamento de acesso, o
usuário deverá preencher o formulário disponível no sítio eletrônico
do Ministério das Comunicações e anexar os documentos especificados em ato do Secretário-Executivo.
..................................................... " (NR)
"Art. 7º Nos processos administrativos eletrônicos, no âmbito
do Ministério das Comunicações, os atos processuais deverão ser
realizados em meio eletrônico por meio do SEI-MC, exceto nas
situações em que este procedimento for inviável ou em caso de
indisponibilidade do meio eletrônico cujo prolongamento cause dano
relevante à celeridade do processo.
§ 1º Os documentos nato-digitais e assinados eletronicamente na forma da alínea a, inciso I, art. 3º são considerados originais
para todos os efeitos legais.
§ 2º O interessado poderá enviar eletronicamente documentos digitais para juntada aos autos.
I - o teor e a integridade dos documentos digitalizados são de
responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais fraudes;
II - os documentos digitalizados enviados pelo interessado
terão valor de cópia simples; e
III - a apresentação do original do documento digitalizado
será necessária quando a lei expressamente o exigir ou nas seguintes
hipóteses:
a) Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante alegação motivada e fundamentada de adulteração, deverá ser
instaurada diligência para a verificação do documento objeto de controvérsia; e
b) A administração poderá exigir, a seu critério, até que
decaia o seu direito de rever os atos praticados no processo, a exibição do original de documento digitalizado no âmbito dos órgãos ou
das entidades ou enviado eletronicamente pelo interessado.
§ 3º No caso das exceções previstas no caput, os atos processuais poderão ser praticados segundo as regras aplicáveis aos processos em papel, desde que posteriormente o documento-base correspondente seja digitalizado, conforme procedimento previsto no art.
10." (NR)
"Art. 10. A digitalização de documentos recebidos ou produzidos deverá ser acompanhada da conferência da integridade do
documento digitalizado e serão inseridos no SEI-MC pelas unidades
administrativas competentes.
§ 1º A conferência prevista no caput deverá registrar se foi
apresentado documento original, cópia autenticada em cartório, cópia
autenticada administrativamente ou cópia simples.
§ 2º Os documentos resultantes da digitalização de originais
serão considerados cópia autenticada administrativamente, e os resultantes da digitalização de cópia autenticada em cartório, de cópia
autenticada administrativamente ou de cópia simples terão valor de
cópia simples.
§ 3º Nos casos de restrição técnica ou de grande volume de
documentos, a digitalização poderá ser efetuada em até cinco dias
úteis.
§ 4º Nos casos previstos em legislação específica, 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)
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Art.2º Alterar o artigo 13 da Portaria nº 126, de 12 de março
de 2014, realizando a junção dele com o artigo 20 que passam a
vigorar com as seguintes redações:
"Art. 13. Todas as comunicações de atos processuais nos
procedimentos em trâmite no Ministério das Comunicações serão
efetuadas por meio eletrônico, com exceção das hipóteses previstas na
Portaria nº 89, de 29 de abril de 2014.
§ 1º As comunicações realizadas na forma prevista no caput
deste artigo serão consideradas recebidas para todos os efeitos nos
procedimentos em trâmite no âmbito do Ministério das Comunicações.
§ 2º As comunicações de atos processuais relativas a Processos de Apuração de Infração serão realizadas por via postal, com
aviso de recebimento - AR.
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, as respostas relativas a
Processos de Apuração de Infração deverão ser enviadas em meio
eletrônico ou conforme solicitado na autuação.
§ 4º Usuários externos, com processos administrativos correntes no órgão cujo último trâmite seja anterior à entrada em vigor
do SEI-MC, serão oficiados, quando da ocorrência de novo trâmite,
pela unidade administrativa competente para efetuar o credenciamento de acesso no prazo de até trinta dias, sob pena de arquivamento do
respectivo processo.
Parágrafo único. (Revogado)" (NR)
Art.3º Alterar os 14 e 18, da Portaria nº 126, de 12 de março
de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 14. As comunicações de atos processuais destinadas
aos não cadastrados no sistema de processo eletrônico serão realizadas por via postal, com aviso de recebimento - AR, observado o
disposto no art. 13." (NR)
"Art. 18. .....................................................
§ 1º Considera-se realizado o envio eletrônico de documentos no dia e hora do respectivo registro eletrônico constante no comprovante de protocolo, conforme horário oficial de Brasília.
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, se o sistema informatizado
de gestão de processo administrativo eletrônico do SEI-MC se tornar
indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do
primeiro dia útil seguinte ao da resolução do problema.
§ 3º Caberá ao órgão divulgar a ocorrência de eventuais
indisponibilidades e restabelecimento do funcionamento do sistema,
especificando a data e a hora.
Parágrafo único. (Revogado)" (NR)
Art.4º Alterar os arts. 21 e 22, da Portaria nº 126, de 12 de
março de 2014, e renumerando -os para 20 e 21 devido a junção do
art. 13 e 20, que passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 20. O Secretário-Executivo poderá expedir instruções
complementares ao disposto nesta Portaria, entre outros assuntos,
sobre:
Parágrafo único. (Revogado)
.....................................................
II - as hipóteses nas quais será admitida, excepcionalmente,
a continuidade de tramitação de processos em meio físico e de encaminhamento de comunicações por via postal." (NR)
"Art. 21. As unidades administrativas do Ministério das Comunicações deverão efetuar:
....................................................." (NR)
Art. 5º Acrescentar o art. 22 à Portaria nº 126, de 12 de
março de 2014, e mantem a numeração subsequente:
"Art. 22. Os casos e as dúvidas surgidas na aplicação desta
Portaria serão orientados pela Portaria nº 89, de 29 de abril de 2014,
que estabelecem os procedimentos de gestão de documentos, processos e arquivos pelo Sistema Eletrônico de Informações e/ou solucionados pelo Comitê Gestor do SEI, no âmbito do Ministério das
Comunicações." (NR)
"24......................................................" (NR)
Art. 6º Ficam revogados os Anexos I e II da Portaria nº 126,
de 12 de março de 2014, a Portaria nº 687, de 11 de agosto 2014 e o
art. 1º da Portaria nº 4123, de 30 de dezembro de 2014.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ FIGUEIREDO
o-

PORTARIA N 559, DE 11 DE MAIO DE 2016
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 6º, § 2º do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 7.670, de 16 de janeiro de 2012, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53000.007973/2012-88, resolve:
Art. 1o Outorgar permissão ao ESTADO DA BAHIA - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA, para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (FM),
com fins exclusivamente educativos, localidade de Itapetinga/BA.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ FIGUEIREDO
o-
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