Nº 95, sexta-feira, 18 de maio de 2018

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1.345-SEI, DE 15 DE MARÇO DE 2018
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 E TELEVISÃO MARAJOARA
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
CASTANHAL, estado do PARÁ, por meio do canal 22 (vinte e dois),
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 01250.056517/2017-21 e da Nota Técnica
nº 4041/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 1.409-SEI, DE 13 DE MARÇO DE 2018
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 01250.013651/2018-18, resolve:
Art. 1º Autorizar, de acordo com o artigo 16 do Decreto n.º
5.371, de 17 de fevereiro de 2005, a TELEVISÃO GUAÍBA LTDA.,
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 VERANÓPOLIS,
estado do Rio Grande do Sul, por meio do canal 22 (vinte e dois),
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 1.452-SEI, DE 20 DE MARÇO DE 2018
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 SOCIEDADE 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 OLIVEIRA, estado
de MINAS GERAIS, por meio do canal 44 (quarenta e quatro),
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 53900.045134/2016-48 e da Nota Técnica
nº 4517/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 2.328-SEI, DE 4 DE MAIO DE 2018
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:
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Art. 1º Autorizar TELEVISÃO CABUGI 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 ARÊS, estado do
RIO GRANDE DO NORTE, por meio do canal 34 (trinta e quatro),
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 01250.015022/2018-22 e da Nota Técnica
nº 8881/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
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PORTARIA Nº 2.444-SEI, DE 16 DE MAIO DE 2018
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
53900.011309/2015-32, resolve:
Art. 1º Consignar à Câmara dos Deputados o canal 36 D (
trinta e seis - Digital), classe B, para execução do Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens com Tecnologia Digital (TVD), na
localidade de Lins/SP, aprovando, ainda, o local de instalação da
estação e a utilização de equipamentos
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB

PORTARIA Nº 2.365-SEI, DE 4 DE MAIO DE 2018

PORTARIA Nº 2.474-SEI, DE 8 DE MAIO DE 2018

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 VEJA NEWS 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 PONTAL DO
ARAGUAIA, estado do MATO GROSSO, por meio do canal 43
(quarenta e três), visando a retransmissão dos sinais gerados pelo
SISTEMA LAGEADO DE COMUNICAÇÃO LTDA., concessionário
do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no município de
GOIÂNIA, estado de GOIÁS, 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 01250.010209/2018-30 e da Nota Técnica
nº 8697/2018/SEI-MCTIC.
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, 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 JOÃO PAULO II 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 CACHOEIRA DO
ARARI, estado do PARÁ, por meio do canal 14 (quatorze), 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 01250.021912/2018-73 e da Nota Técnica
nº 10068/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 2.404-SEI, DE 16 DE MAIO DE 2018
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
53900.012614/2016-22, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à ASSOCIAÇÃO LÍDER DE
AÇÃO SOCIAL (ALAS), com sede à Rua Real, nº 39A, Distrito de
Maria Quitéria, na localidade de Feira de Santana/BA, para executar
o Serviço de Radiodifusão Comunitária pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade.
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 87,9 MHz.
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
PORTARIA Nº 2.441-SEI, DE 4 DE MAIO DE 2018
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 VEJA NEWS 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 LUCAS DO RIO
VERDE, estado do MATO GROSSO, por meio do canal 15
(quinze), visando a retransmissão dos sinais gerados pela
FUNDAÇÃO SARA NOSSA TERRA, concessionária do Serviço
de Radiodifusão de Sons e Imagens, canal 30 (trinta), em
BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, 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 01250.064938/2017-25
e da Nota Técnica nº 9299/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
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GILBERTO KASSAB

GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 2.475-SEI, DE 8 DE MAIO DE 2018
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 NEWS - CANAL BRASILEIRO DE
COMUNICAÇÃO 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 BOA VISTA, estado de RORAIMA, por
meio do canal 24 (vinte e quatro), visando a retransmissão dos
sinais gerados pela FUNDAÇÃO TRÊS FRONTEIRAS,
concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens,
canal 16 (dezesseis), no município de NANUQUE, estado de
MINAS GERAIS, 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 01250.021954/2018-12
e da Nota Técnica nº 9492/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA
E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
ATOS DE 15 DE MAIO DE 2018
Nº 3.702 - Expede autorização à SIEGFRIED EPP, CNPJ nº
243.524.039-20, para explorar o Serviço Limitado Privado, por
prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito
nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço
todo o território nacional.
Nº 3.703 - Expede autorização à CONDOMINIO SHOPPING
BELA VISTA, CNPJ nº 14.919.379/0001-42, para explorar o
Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de
exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como
área de prestação de serviço todo o território nacional.
Nº 3.704 - Expede autorização à AGRICOLA XINGU S/A, CNPJ
nº 07.205.440/0003-96 para exploração do Serviço Limitado
Privado e outorga autorização de uso de radiofrequência associada
a autorização do serviço.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

