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PORTARIA Nº 4.139/SEI, DE 21 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA Nº 4.172/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º-B, § 5º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53103.000475/2001 e nº 53900.017114/2015-04, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Associação de Difusão
Comunitária de Galante, CNPJ n° 04.781.166/0001-43, por meio da Portaria nº 544,
publicada no Diário Oficial da União de 22 de outubro de 2003, para executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária na localidade de Campina Grande, estado da Paraíba, em razão
da não apresentação tempestiva do requerimento de renovação da referida outorga.
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.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º-B, § 5º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53710.001069/1999 e nº 53900.043882/2015-13, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Associação Comunitária
Capetinguense de Radiodifusão - ACCAR (CNPJ n° 01.952.438/0001-32), por meio da
Portaria nº 1963, publicada no Diário Oficial da União de 09 de outubro de 2002, para
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária na localidade de Capetinga, estado de
Minas Gerais, em razão da não apresentação tempestiva do requerimento de renovação da
referida outorga.
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.

MARCOS CESAR PONTES
MARCOS CESAR PONTES

PORTARIA Nº 4.158/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA Nº 4.173/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 6º-B, § 5º
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos processos
nº 53650.001009/2001 e nº 53900.043136/2015-11, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Associação Comunitária de
Jardim de São José, CNPJ nº 04.744.069/0001-80, por meio da Portaria nº 1178, publicada
no Diário Oficial da União de 11 de julho de 2002, para executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária na localidade de Russas, estado do Ceará.
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.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º-B, § 5º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53665.000011/2001 e nº 53900.017269/2015-32, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Associação de Moradores
da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, CNPJ nº 02.750.739/0001-46, por meio da
Portaria nº 240, publicada no Diário Oficial da União de 18 de junho de 2003, para
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária na localidade de Babaçulândia, estado do
Tocantins, em razão da não apresentação tempestiva do requerimento de renovação da
referida outorga.
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.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.160/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

MARCOS CESAR PONTES

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º-B, § 5º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53680.000542/1998 e nº 53900.043613/2015-49, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Associação Comunitária
Voz da Liberdade (CNPJ n° 02.359.378/0001-01), por meio da Portaria nº 2244, publicada
no Diário Oficial da União de 30 de outubro de 2002, para executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária na localidade de Codó, estado do Maranhão, em razão da não
apresentação tempestiva do requerimento de renovação da referida outorga.
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.

PORTARIA Nº 4.174/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 9º, inciso II,
e no art. 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 01250.031044/2018-30,
resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Difusão Comunitária Unistalda
Campeira, CNPJ nº 18.586.129/0001-99, cuja sede se situa na Rua José Ribeiro, nº 498,
Centro, na localidade de Unistalda, Estado do Rio Grande do Sul, para executar o Serviço
de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
utilizando o canal 200, cuja frequência é de 87,9 MHz.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, 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.
Parágrafo único. A autorizada 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.165/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º-B, § 5º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53710.000403/2000 e nº 53900.043677/2015-40, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Associação Comunitária de
Comunicação do Alto São Francisco - SOCIALTO, (CNPJ nº 03.805.498/0001-58), por meio
da Portaria nº 463, publicada no Diário Oficial da União de 31/08/2001, para executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária na localidade de Piumhi, estado de Minas Gerais, em
razão da não apresentação tempestiva do requerimento de renovação da referida
outorga.
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.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.175/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 6º,
parágrafo único, da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e o que consta dos processos
nº 53830.002185/1998 e nº 53900.049450/2015-16, resolve:
Art. 1º Renovar, pelo prazo de dez anos, a contar de 27 de junho de 2016, a
autorização outorgada à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Vida Nova,
CNPJ nº 02.696.956/0001-03, para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço de
Radiodifusão Comunitária na localidade de Franca, estado de São Paulo.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, 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.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.166/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º-B, § 5º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53680.000655/1998 e nº 53900.043451/2015-49, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Associação de Jovens
Unidos na Fraternidade (CNPJ n° 02.430.938/0001-77), por meio da Portaria nº 1506,
publicada no Diário Oficial da União de 15 de agosto de 2002, para executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária na localidade de Governador Nunes Freire, estado do Maranhão,
em razão da não apresentação tempestiva do requerimento de renovação da referida
outorga.
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.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.177/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
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 53900.010949/2016-14,resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão e
Educação a Voz da Serra, CNPJ nº 24.179.367/0001-82, cuja sede se situa na Praça do
Mercado, nº 14, Bairro Iguatemi, na localidade de Livramento de Nossa Senhora, no estado
da Bahia, para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, utilizando o canal 200, cuja frequência é de 87,9 MHz.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, 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.
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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.168/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º-B, § 5º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53710.001034/2001 e nº 53900.043758/2015-40, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Associação Comunitária
Amigos do Rádio de Juiz de Fora, CNPJ nº 02.856.765/0001-53, por meio da Portaria nº
1123, publicada no Diário Oficial da União de 03 de julho de 2002, para executar o Serviço
de Radiodifusão Comunitária na localidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, em
razão da não apresentação tempestiva do requerimento de renovação da referida
outorga.
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.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.180/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 9º, inciso II,
e no art. 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 01250.033043/2018-20,
resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Comunicação Social
Arroio Ratense FM, CNPJ nº 25.021.174/0001-61 cuja sede se situa na Av. Espanha, nº 607,
Centro, na localidade de Arroio dos Ratos, Estado do Rio Grande do Sul, para executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
utilizando o canal 198, cuja frequência é de 87,5 MHz.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, 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.
Parágrafo único. A autorizada 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.171/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º-B, § 5º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53710.000825/1999 e nº 53900.043826/2015-71, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à União Comunitária de
Imbé de Minas (CNPJ n° 22.704.761/0001-67), por meio da Portaria nº 1509, publicada no
Diário Oficial da União de 15 de agosto de 2002, para executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária na localidade de Imbé de Minas, estado de Minas Gerais, em razão da não
apresentação tempestiva do requerimento de renovação da referida outorga.
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.
MARCOS CESAR PONTES
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PORTARIA Nº 4.181/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA Nº 4.193/SEI, DE 21 DE AGOSTO DE 2019

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 9º, inciso II,
e no art. 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 53900.012383/2016-57,
resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária e Cultural de
Radiodifusão Metropolitana FM, CNPJ nº 24.200.565/0001-80, cuja sede se situa na Rua
Deputado Bolivar Santana, nº 10, Centro, na localidade de Juazeiro, Estado da Bahia, para
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, utilizando o canal 285, cuja frequência é de 104,9 MHz.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, 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.
Parágrafo único. A autorizada 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º-B, § 5º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53720.000232/1999 e nº 53900.043623/2015-84, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Fundação Padre Antônio
Ferraris, CNPJ nº 02.921.817/0001-28, por meio da Portaria nº 1172, publicada no Diário
Oficial da União de 11 de julho de 2002, para executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária na localidade de Aldeias Altas, estado do Maranhão, em razão da não
apresentação tempestiva do requerimento de renovação da referida outorga.
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.
MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.194/SEI, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 9º, inciso II,
e no art. 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 53900.011883/2016-71,
resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Difusão Comunitária Vida FM,
CNPJ nº 24.199.651/0001-10, cuja sede se situa na Av. Manoel Agripino Oliveira, nº 9,
Bairro Itamotinga, na localidade de Juazeiro, Estado da Bahia, para executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, utilizando
o canal 285, cuja frequência é de 104,9 MHz.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, 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.
Parágrafo único. A autorizada 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.184/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º-B, § 5º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta dos Processos
Administrativos nº 53740.000486/1999-47 e nº 53900.041689/2015-30, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Associação Cultural e
Artística de Sertaneja - ACASE (CNPJ nº 02.599.289/0001-32), por meio da Portaria nº 170,
publicada no Diário Oficial da União de 06 de maio de 2004, para executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária na localidade de Sertaneja, estado do Paraná, em razão da não
apresentação tempestiva do requerimento de renovação da referida outorga.
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.

MARCOS CESAR PONTES
MARCOS CESAR PONTES

PORTARIA Nº 4.195/SEI, DE 21 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA Nº 4.185/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 9º, inciso II,
e no art. 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 53900.078564/2015-65,
resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Radiofusão Comunitária do Parque
Piauí, CNPJ nº 23.866.140/0001-42, cuja sede se situa na Mirian Veras, nº 2597, Bairro
Santo Antônio, na localidade de Teresina, Estado do Piauí, para executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, utilizando
o canal 200, cuja frequência é de 87,9 MHz.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, 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.
Parágrafo único. A autorizada 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 9º, inciso II,
e no art. 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 53900.037633/2016-61,
resolve:
Art. 1º Outorgar autorização ao Instituto de Comunicação e Cultura de Estrela
do Norte, CNPJ nº 11.692.872/0001-84, cuja sede se situa na Avenida Bernardo Sayão,
Quadra 24, Lote 03, nº 630 - Centro, na localidade de Estrela do Norte, Estado de Goiás,
para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, utilizando o canal 254, cuja frequência é de 98,7 MHz.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, 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.
Parágrafo único. A autorizada 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS CESAR PONTES

MARCOS CESAR PONTES

PORTARIA Nº 4.196/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA Nº 4.187/SEI, DE 21 DE AGOSTO DE 2019

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto nos artigos 87, inciso
IV, e 223, caput, da Constituição, e, tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53900.047098/2015-76, resolve:
Art. 1º Anular a Portaria nº 5116/SEI, de 14 de novembro de 2017, publicada
no Diário Oficial da União de 31 de janeiro de 2018, que desconstituiu a outorga concedida
à FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DIFUSÃO EDUCATIVA E CULTURAL JERÔNIMO COELHO, CNPJ
nº 00.140.372/0001-13, referente ao canal 2E, do Plano Básico de Canais de Televisão
(PBTV), no município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, para a execução do
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, em razão
do vício de competência daquele ato, conforme o art. 31, §2º, do Decreto nº 52.795/63 e
o art. 54, da Lei nº 9.784/99.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 9º, inciso II,
e no art. 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 53900.036762/2016-32,
resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Terra
Alta - ARCTA, CNPJ nº 22.012.928/0001-29, cuja sede se situa na Rua Emival Cruz, nº 34,
Centro, na localidade de Terra Alta, Estado do Pará, para executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, utilizando
o canal 200, cuja frequência é de 87,9MHz.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, 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.
Parágrafo único. A autorizada 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.227/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no art. 21, inciso XII,
alínea "a", da Constituição Federal, bem como 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 53650.000728/2001-32, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 11, de 13 de janeiro de 2004, publicada
no Diário Oficial da União de 26 de janeiro de 2004, ratificada pelo Congresso Nacional,
nos termos do Decreto Legislativo nº 436, de 18 de setembro de 2012, publicado no Diário
Oficial da União de 19 de setembro de 2012, que outorgou permissão à PREFEITURA DE
SANTANA DO CARIRI, inscrita no CNPJ nº 07.597.347/0001-02, para executar o Serviço de
Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, com fins exclusivamente educativos,
referente ao canal 240E, no município de Santana do Cariri, estado do Ceará, em razão do
não atendimento à solicitação de comparecimento para a assinatura do contrato.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.191/SEI, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 6º-B, § 5º
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e o que consta dos processos nº
53710.000312/2001 e nº 53000.007299/2014-01, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Associação Cultural
Amigos do Brigadeiro, CNPJ nº 04.398.026/0001-90, por meio da Portaria nº 97, publicada
no Diário Oficial da União de 06 de fevereiro de 2002, para executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária na localidade de Ervália, estado de Minas Gerais.
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.

MARCOS CESAR PONTES
PORTARIA Nº 4.254/SEI, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

MARCOS CESAR PONTES

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no art. 21, inciso XII,
alínea "a", da Constituição Federal, bem como 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 53830.002384/2002-69, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 473, de 23 de agosto de 2007, publicada
no Diário Oficial da União de 3 de setembro de 2007, ratificada pelo Congresso Nacional,
nos termos do Decreto Legislativo nº 809, de 2009, publicado no Diário Oficial da União de
5 de novembro de 2009, que outorgou permissão à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE, inscrita no CNPJ nº 46.177.523/0001-09, para executar o Serviço de Radiodifusão
Sonora em Frequência Modulada, com fins exclusivamente educativos, referente ao canal
291E, no município de São Vicente, estado de São Paulo, em razão da não apresentação de
documentos solicitados para a formalização do contrato.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 4.192/SEI, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 6º,
parágrafo único, da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e o que consta dos processos
administrativos nº 53000.000873/2001 e nº 53900.044209/2015-92, resolve:
Art. 1º Declarar perempta a autorização outorgada à Associação dos Amigos do
Portal do Alvorada Inga, CNPJ nº 04.280.914/0001-04, por meio da Portaria nº 848,
publicada no Diário Oficial da União em 07 de junho de 2002, para executar o Serviço de
Radiodifusão Comunitária na localidade de Ingá, estado da Paraíba.
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.
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