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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 6.690,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 6.692,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Cancelamento de habilitação à fruição dos
incentivos fiscais de que trata o Decreto nº
5.906, de 26 de setembro de 2006.

Cancelamento de habilitação à fruição dos
incentivos fiscais de que trata o Decreto nº
5.906, de 26 de setembro de 2006.

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES E DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhes
confere o §2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de
2006, e considerando o que consta do processo MCTIC no
01250.039132/2017-07 de 3 de julho de 2017, resolvem:
Art. 1o Cancelar, por descumprimento de exigências estabelecidas no art. 33 do Decreto no 5.906/2006, as habilitações à
fruição dos incentivos fiscais de que trata o Decreto no 5.906/2006,
concedidas pelas Portarias Interministeriais MCT/MDIC/MF n° 953,
de 22 de dezembro de 2008, publicada em 23 de dezembro de 2008;
MCT/MDIC/MF n° 1.081, de 29 de dezembro de 2010, publicada em
30 de dezembro de 2010; MCTI/MDIC/MF n° 571, de 9 de agosto de
2012, publicada em 10 de agosto de 2012; MCTI/MDIC/MF n° 64,
de 28 de janeiro de 2013, publicada em 29 de janeiro de 2013 e
MCTI/MDIC/MF n° 101, de 30 de janeiro de 2013, publicada em 1
de fevereiro de 2013, à empresa Leadership Sul Indústria e Comércio
de Computadores Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob os nº 09.404.505/000196.
Art. 2o Determinar que os benefícios fiscais referidos no art.
1o do Decreto no 5.906/2006, usufruídos pela empresa, relativos aos
tributos do período do inadimplemento, deverão ser ressarcidos em
conformidade com o disposto no art. 9o da Lei no 8.248, 23 de
outubro de 1991, e no art. 36 do Decreto 5.906/2006.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Ficam revogadas as Portarias Interministeriais
MCT/MDIC/MF n° 953, de 22 de dezembro de 2008, publicada em
23 de dezembro de 2008; MCT/MDIC/MF n° 1.081, de 29 de dezembro de 2010, publicada em 30 de dezembro de 2010; MCTI/MDIC/MF n° 571, de 9 de agosto de 2012, publicada em 10 de
agosto de 2012; MCTI/MDIC/MF n° 64, de 28 de janeiro de 2013,
publicada em 29 de janeiro de 2013 e MCTI/MDIC/MF n° 101, de 30
de janeiro de 2013, publicada em 1 de fevereiro de 2013.

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES E DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhes
confere o § 2º do art. 22 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de
2006, e considerando o que consta do processo MCTIC nº
01250.061382/2017-15, de 4 de outubro de 2017, resolvem:
Art. 1º Cancelar, por descumprimento de exigências estabelecidas no inciso IV do Art. 22 do Decreto no 5.906/2006, a
habilitação à fruição dos incentivos fiscais de que trata o Decreto no
5.906/2006, concedida pela Portaria Interministerial MCTI/MDIC n°
448, de 23 de junho de 2015, publicada em 24 de junho de 2015, à
empresa A M Beluci Eletrônicos - EPP, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o no
13.684.092/0001-18.
Art. 2º Determinar que os benefícios fiscais referidos no art.
1o do Decreto no 5.906/2006, usufruídos pela empresa, relativos aos
tributos do período do inadimplemento, deverão ser ressarcidos em
conformidade com o disposto no art. 9o da Lei no 8.248, 23 de
outubro de 1991, e no art. 36 do Decreto 5.906/2006.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogada a Portaria Interministerial MCTI/MDIC n° 448, de 23 de junho de 2015, publicada em 24 de junho
de 2015.
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 6.691,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Cancelamento de habilitação à fruição
dos incentivos fiscais de que trata o Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de
2006.
OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES E DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições
que lhes confere o §2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 26 de
setembro de 2006, e considerando o que consta do processo
MCTIC no 01250.039237/2017-58, de 4 de julho de 2017, resolvem:
Art.1° Cancelar, por descumprimento de exigências estabelecidas no art. 33 do Decreto no 5.906/2006, as habilitações à
fruição dos incentivos fiscais de que trata o Decreto no
5.906/2006,
concedidas
pelas
Portarias
Interministeriais
MCT/MDIC/MF n° 54, de 3 de fevereiro de 2009, publicada em
5 de fevereiro de 2009 e MCTI/MDIC n° 1.403, de 19 de
dezembro de 2014, publicada em 24 de dezembro de 2014, à
Solution Comércio e Manutenção Eletrônica Ltda. EPP, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o no 05.805.147/0001-72.
Art. 2° Determinar que os benefícios fiscais referidos no
art. 1o do Decreto no 5.906/2006, usufruídos pela empresa, relativos aos tributos do período do inadimplemento, deverão ser
ressarcidos em conformidade com o disposto no art. 9o da Lei no
8.248, 23 de outubro de 1991, e no art. 36 do Decreto
5.906/2006.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Art.4° Ficam revogadas as Portarias Interministeriais
MCT/MDIC/MF n° 54, de 3 de fevereiro de 2009, publicada em
5 de fevereiro de 2009 e MCTI/MDIC n° 1.403, de 19 de
dezembro de 2014, publicada em 24 de dezembro de 2014.
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PORTARIA Nº 990//SEI, DE 15 DE MARÇO DE 2017
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, e, tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.017774/2013-69, resolve:
Art. 1º Consignar à CÂMARA DOS DEPUTADOS, CNPJ
00.530.352/0001-59, o canal 48D (quarenta e oito digital), classe C,
do Plano Básico de Distribuição de Canais de Televisão Digital PBTVD, no município de Acorizal/MT, para execução do Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens com Tecnologia Digital (TVD),
aprovando, ainda, o local de instalação da estação e a utilização dos
equipamentos.
Art. 2º Fica autorizado o funcionamento em caráter provisório, o qual está condicionado à autorização para uso da radiofrequência.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 6.149/SEI, DE 28 DE NOVEMBRO 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 RÁDIO TV DO AMAZONAS 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
SANTA ROSA DO PURUS, Estado do ACRE, por meio do canal
19 (dezenove), 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 01250.036098/2017-19 e da Nota Técnica nº
18127/2017/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.
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GILBERTO KASSAB

Nº 244, quinta-feira, 21 de dezembro de 2017
PORTARIA Nº 6.272/SEI, DE 28 DE NOVEMBRO 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 FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS 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 ITU, estado de São Paulo, por
meio do canal 41 (quarenta e um), 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 53900.031902/2016-86 e da Nota Técnica
nº 23351/2017/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 6.405/SEI, DE 28 DE NOVEMBRO 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 TV MÍDIA PUBLICIDADE COMERCIAL
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 CARDOSO, estado de SÃO PAULO, por meio do canal 48 (quarenta e
oito), visando a retransmissão dos sinais gerados pela TV OMÊGA
LTDA., concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, canal 29 (vinte e nove), no município de SÃO PAULO, estado
de SÃO PAULO, 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 01250.047126/2017-15 e da Nota Técnica
nº 24256/2017/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 6.477/SEI, DE 28 DE NOVEMBRO 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 TV STÚDIOS DE RIBEIRÃO PRETO
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 SANTA
BÁRBARA D''OESTE, estado de SÃO PAULO, por meio do canal
30 (trinta), visando a retransmissão dos sinais gerados pela EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRM LTDA., concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, canal 45 (quarenta e cinco),
no município de SANTOS, estado de SÃO PAULO, 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 01250.054336/2017-60 e da Nota Técnica
nº 25352/2017/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 6.979/SEI, DE 28 DE NOVEMBRO 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 01250.071743/2017-31, resolve:
Art. 1º Autorizar, de acordo com o artigo 16 do Decreto n.º
5.371, de 17 de fevereiro de 2005, à TV ÔMEGA LTDA., concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no município de OSASCO, estado de SÃO PAULO, 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 PORTO FELIZ, estado de SÃO PAULO, por
meio do canal 49 (quarenta 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.
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