Nº 158, quinta-feira, 16 de agosto de 2018
COORDENAÇÃO-GERAL DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA
PORTARIA Nº 3.924-SEI, DE 3 DE AGOSTO DE 2018
A COORDENADORA-GERAL DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA, SUBSTITUTA, DO DEPARTAMENTO DE
RADIODIFUSÃO
EDUCATIVA,
COMUNITÁRIA
E
DE
FISCALIZAÇÃO,
DO
MINISTÉRIO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 76,parágrafo 6°, inciso VI, do
Regimento Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, aprovado pela Portaria nº 1729, de 31 de março de
2017, publicada no Diário Oficial da União de 04 de abril de 2017 e
considerando o Processo Administrativo nº 01250.042374/2018-51,
resolve:
Art. 1o Autorizar a Associação Biguaçuense de Radiodifusão
Comunitária, a transferir o local de instalação do sistema irradiante da
Rua João Pessoa, n° 138, Sala 15 - Centro para a Rua José Francisco
Sodré, n° 364 - Praia João Rosa, na localidade de Biguaçu / SC. A
entidade foi autorizada pela Portaria de Autorização n° 473/2001
publicada no Diário Oficial da União em 31 de agosto de 2001, a
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária. O referido ato de
autorização foi deliberado pelo Congresso Nacional, conforme
Decreto Legislativo nº 813/2003, publicado no Diário Oficial da
União em 17 de novembro de 2003, conforme consta nos autos do
Processo de Autorização n° 53740.002130/1999.
Parágrafo único. O sistema irradiante da estação transmissora
da entidade, em razão do disposto no caput, localizar-se-á nas
coordenadas geográficas com latitude em 27°30'26"S e longitude
48°38'30"W.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
VILMA DE FÁTIMA ALVARENGA FANIS
PORTARIA Nº 3.936-SEI, DE 3 DE AGOSTO DE 2018
A COORDENADORA-GERAL DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA, SUBSTITUTA, DO DEPARTAMENTO DE
RADIODIFUSÃO
EDUCATIVA,
COMUNITÁRIA
E
DE
FISCALIZAÇÃO,
DO
MINISTÉRIO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 76,parágrafo 6°, inciso VI, do
Regimento Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, aprovado pela Portaria nº 1729, de 31 de março de
2017, publicada no Diário Oficial da União de 04 de abril de 2017 e
considerando o Processo Administrativo nº 01250.035166/2018-03,
resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Ibirapuitense de Radiodifusão
Comunitária, a transferir o local de instalação do sistema irradiante da
Linha São João, KM 01 - Zona Rural para a Estrada Ibirapuitã Linha
São João KM 01 - Comunidade de Posse Becker, na localidade de
Ibirapuitã / RS. A entidade foi autorizada pela Portaria de
Autorização n° 649/2007 publicada no Diário Oficial da União em 23
de novembro de 2007, a executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária. O referido ato de autorização foi deliberado pelo
Congresso Nacional, conforme Decreto Legislativo nº 848/2009,
publicado no Diário Oficial da União em 20 de novembro de 2009,
conforme consta nos autos do Processo de Autorização n°
53000.000767/2003.
Parágrafo único. O sistema irradiante da estação transmissora
da entidade, em razão do disposto no caput, localizar-se-á nas
coordenadas geográficas com latitude em 28°37'59"S e longitude
52°30'05"W.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
VILMA DE FÁTIMA ALVARENGA FANIS

DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL
PORTARIA Nº 3.776-SEI, DE 25 DE JULHO DE 2018
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO
COMERCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º, da
Portaria nº 1.862, de 6 de abril de 2017, e observado o disposto no
art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, bem como o que
consta no Processo nº 01250.040867/2018-56, resolve:
Art. 1º Consignar à TV VALE DO PARAÍBA LTDA.,
autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter
secundário, na localidade de São Bento do Sapucaí/SP, o canal 47
(quarenta e sete), correspondente à faixa de frequência de 668 a
674MHz, para transmissão digital do mesmo serviço e na mesma
localidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital
Terrestre.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.
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.
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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.
SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA
PORTARIA Nº 3.777-SEI, DE 25 DE JULHO DE 2018
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO
COMERCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º, da
Portaria nº 1.862, de 6 de abril de 2017, e observado o disposto no
art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, bem como o que
consta no Processo nº 01250.040388/2018-30, resolve:
Art. 1º Consignar à FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TVS EDUCATIVAS,
autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter
secundário, na localidade de Riversul/SP, o canal 30 (trinta),
correspondente à faixa de frequência de 566 a 572 MHz, para
transmissão digital do mesmo serviço e na mesma localidade, no
âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.
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.
SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA
PORTARIA Nº 3.782-SEI, DE 25 DE JULHO DE 2018
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO
COMERCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º, da
Portaria nº 1.862, de 6 de abril de 2017, e observado o disposto no
art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, bem como o que
consta no Processo nº 01250.041351/2018-29, resolve:
Art. 1º Consignar à TV VALE DO PARAÍBA LTDA.,
autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter
primário, na localidade de São Sebastião/SP, o canal 17 (dezessete),
correspondente à faixa de frequência de 488 a 494 MHz, para
transmissão digital do mesmo serviço e na mesma localidade, no
âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.
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.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA
PORTARIA Nº 4.068-SEI, DE 13 DE AGOSTO DE 2018
O
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
DE
RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 2º, da Portaria nº 1.862, de 6 de abril de 2017, e
observado o disposto no art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de
junho de 2006, bem como o que consta no Processo nº
01250.022943/2018-41, resolve:
Art. 1º Consignar à SUL BRASIL - RÁDIO E
TELEVISÃO LTDA., autorizatária do Serviço de Retransmissão de
Televisão, em caráter secundário, na localidade de Arapongas/PR,
o canal 31 (trinta e um), correspondente à faixa de frequência de
572 a 578 MHz, para transmissão digital do mesmo serviço e na
mesma localidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão
Digital Terrestre.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas
disposições do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subsequentes e seus regulamentos, bem como pelo Decreto nº
5.820, de 2006.
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 de
outra entidade outorgada, com utilização do mesmo canal em
tecnologia analógica, realizar o desligamento antecipado do
referido canal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA
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DESPACHO Nº 392-SEI, DE 24 DE JULHO DE 2018
O DIRETOR DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 2º, Portaria n.º 2.771, de 23 de
maio de 2017, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 29
de maio de 2017, tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto n.º
8.139, de 7 de novembro de 2013, assim como no art. 7º da Portaria
n.º 127, de 12 de março de 2014 e, ainda, o que consta do Processo
n.º 01250.004264/2018-91, invocando as razões constantes da Nota
Técnica n.º 5676/2018/SEI-MCTIC, resolve:
Homologar a devolução à União, a partir de 25 de janeiro de
2018, da frequência 670 KHz, outorgada à Fundação Frei João Batista
Vogel, para a execução do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, no município de Anápolis, estado de Goiás.
SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA
DESPACHO Nº 1.030-SEI, DE 9 DE AGOSTO DE 2018
O DIRETOR DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 2º, Portaria n.º 2.771, de 23 de
maio de 2017, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 29
de maio de 2017, tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto n.º
8.139, de 7 de novembro de 2013, assim como no art. 7º da Portaria
n.º 127, de 12 de março de 2014 e, ainda, o que consta do Processo
n.º 01250.026369/2018-09, invocando as razões constantes da Nota
Técnica n.º 12717/2018/SEI-MCTIC, resolve:
Homologar a devolução à União, a partir de 08 de maio de
2018, da frequência 1530 KHz, outorgada ao Grupo Frajola de
Comunicação Ltda., para a execução do serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no município de Capim Grosso, no estado da
Bahia.
SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA
DESPACHO Nº 1.108-SEI, DE 9 DE AGOSTO DE 2018
O DIRETOR DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 2º, Portaria n.º 2.771, de 23 de
maio de 2017, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 29
de maio de 2017, tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto n.º
8.139, de 7 de novembro de 2013, assim como no art. 7º da Portaria
n.º 127, de 12 de março de 2014 e, ainda, o que consta do Processo
n.º 01250.044720/2017-54, invocando as razões constantes da Nota
Técnica n.º 13503/2018/SEI-MCTIC, resolve:
Homologar a devolução à União, a partir de 27 de julho de
2017, da frequência 1080 KHz, outorgada à Rádio Alvorada de
Cardoso Ltda., para a execução do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, no município de Cardoso, estado de São Paulo.
SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA
DESPACHO Nº 1.164-SEI, DE 9 DE AGOSTO DE 2018
O DIRETOR DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 2º, Portaria n.º 2.771, de 23 de
maio de 2017, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 29
de maio de 2017, tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto n.º
8.139, de 7 de novembro de 2013, assim como no art. 7º da Portaria
n.º 127, de 12 de março de 2014 e, ainda, o que consta do Processo
n.º 01250.034340/2018-92, invocando as razões constantes da Nota
Técnica n.º 14122/2018/SEI-MCTIC, resolve:
Homologar a devolução à União, a partir de 19 de junho de
2018, da frequência 1480 KHz, outorgada à Rádio Emboabas de
Minas Gerais Ltda., para a execução do serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no município de Santa Cruz de Minas, estado
de Minas Gerais.
SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA
DESPACHO Nº 1.188-SEI, DE 9 DE AGOSTO DE 2018
O DIRETOR DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 2º, Portaria n.º 2.771, de 23 de maio de
2017, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 29 de maio de
2017, tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto n.º 8.139, de 7 de
novembro de 2013, assim como no art. 7º da Portaria n.º 127, de 12 de
março de 2014 e, ainda, o que consta do Processo n.º
01250.029278/2018-17, invocando as razões constantes da Nota Técnica
n.º 14346/2018/SEI-MCTIC, resolve:
Homologar a devolução à União, a partir de 23 de maio de
2018, da frequência 1480 KHz, outorgada à Rádio Guaramano Ltda.,
para a execução do serviço de radiodifusão sonora em onda média, no
município de Guarani das Missões, no estado do Rio Grande do Sul.
SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA
DESPACHO Nº 1.212-SEI, DE 9 DE AGOSTO DE 2018
O DIRETOR DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 2º, Portaria n.º 2.771, de 23 de
maio de 2017, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 29
de maio de 2017, tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto n.º
8.139, de 7 de novembro de 2013, assim como no art. 7º da Portaria
n.º 127, de 12 de março de 2014 e, ainda, o que consta do Processo
n.º 01250.035551/2018-42, invocando as razões constantes da Nota
Técnica n.º 14571/2018/SEI-MCTIC, resolve:
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