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Considerando a necessidade de estabelecer critérios e procedimentos para a certificação de produtos no âmbito do Sistema
Nacional de Identificação Automática de Veículos - SINIAV, e
Considerando
o
que
consta
no
Processo
n°
80000.056892/2010-12, resolve:
Art. 1° Definir, na forma dos Anexos desta Portaria, os
requisitos mínimos para a certificação e homologação de placas de
identificação veicular eletrônica e antenas leitoras destinadas à implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos - SINIAV.
Art. 2º O processo de homologação descrito nesta Portaria é
compulsório para os produtos - placas de identificação veicular eletrônica e antenas leitoras - desenvolvidos para a implantação do
SINIAV.
Art. 3º Os fabricantes ou fornecedores de soluções SINIAV
somente poderão solicitar ao DENATRAN a homologação de produtos previamente certificados por Organismo de Certificação Designado - OCD conforme disposto nesta Portaria.
Art. 4º Para os fins da presente Portaria, Organismo de Certificação Designado - OCD é o ente designado pelo DENATRAN,
responsável pela condução do processo de certificação.
Art. 5º Somente poderão solicitar homologação de produtos
para o SINIAV fabricantes ou fornecedores que tenham obtido o
licenciamento para utilização do Protocolo IAV DENATRAN, nos
termos da Portaria DENATRAN nº 227/10.
Art. 6º Antes de iniciar o processo de certificação, o fabricante ou fornecedor deverá obter laudo, emitido por entidade designada pelo DENATRAN, que ateste a implementação adequada do
Protocolo IAV DENATRAN no produto a ser certificado e, portanto,
que este atende aos requisitos de interoperabilidade definidos para o
SINIAV.
Art. 7º O fabricante ou fornecedor iniciará o processo de
certificação junto ao OCD por ele escolhido ao qual deverá fornecer
todos os documentos necessários à comprovação de atendimento às
normas e requisitos para certificação de produtos do SINIAV, incluindo o laudo de que trata o artigo 6º, e material que permita a
realização de todos os testes exigidos nos Anexos desta Portaria.
Art. 8º O OCD escolhido pelo solicitante será o responsável
pela realização e análise de todos os ensaios necessários, especificados nos Anexos desta Portaria, que serão realizados em laboratórios acreditados pelo INMETRO.
Art. 9º Ao final do processo de certificação, o OCD emitirá
um certificado que atesta a conformidade do produto às exigências
legais.
Art. 10. O processo de homologação terá início com o requerimento do fabricante ou fornecedor e será instruído, no mínimo,
com os seguintes documentos:
I - Cadastro de identificação da empresa e do produto, conforme Anexo I desta Portaria;
II - Certificado de adequação do produto, emitido por OCD,
conforme disposto nesta Portaria;
III - Laudo que ateste o atendimento dos requisitos de interoperabilidade definidos para o SINIAV, conforme artigo 6º desta
Portaria.
Art. 11. Os Anexos desta Portaria encontram-se disponíveis
no sítio eletrônico www.denatran.gov.br.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORLANDO MOREIRA DA SILVA
PORTARIA N o- 571, DE 27 DE JUNHO DE 2011
Estabelece regras e procedimentos para designação de Organismos de Certificação
Designados para atuar nos processos de homologação de produtos do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos - SINIAV.
O DIRETOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pelo art. 19, incisos I, da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro CTB,
Considerando o disposto na Resolução CONTRAN nº 212,
de 13 de novembro de 2006, que dispõe sobre a implantação do
Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos - SINIAV
em todo o território nacional, e
Considerando o que consta no Processo Administrativo n°
80000.056892/2010-12, resolve:
Art. 1º Estabelecer as regras e os procedimentos para a
designação de Organismos de Certificação Designados - OCD para
atuar no processo de certificação de produtos do Sistema Nacional de
Identificação Automática de Veículos - SINIAV.
Art. 2º Organismos de Certificação Designados - OCD são
entes, designados pelo DENATRAN, aptos a implantar e a conduzir
um processo de avaliação de conformidade, no âmbito específico do
atendimento à Resolução CONTRAN nº 212/06, e a expedir o Certificado de Conformidade necessário à homologação dos produtos
destinados ao SINIAV.
Art. 3º A designação de OCD pelo DENATRAN será feita
por intermédio de procedimento administrativo, inaugurado por requerimento do próprio organismo, que firmará termo de responsabilidade e compromisso de desempenhar as atividades propostas dentro dos padrões de idoneidade, rigor técnico e procedimental.
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Art. 4º São requisitos para a designação de OCD:
I - possuir sede e operação no Brasil;
II - ser acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação CGCRE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO para realizar certificações do Sistema
de Indicadores de Qualidade em Telecomunicações, Empresas de Telefonia Fixa e Móvel, bem como de Plano de Metas e Desempenho de
TVs por Assinatura;
III - ser Organismo de Certificação Designado - OCD pela
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, para realizar processos de avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações Categoria I (Estações Terminais de Acesso) e Categoria II
(Equipamentos de Radiação Restrita), no âmbito da certificação compulsória;
IV - possuir acreditação válida, emitida pela CGCRE/INMETRO, para realizar certificações de sistemas de gestão da qualidade conforme a NBR ISO 9001 nos seguintes itens:
a) IAF 19 - Fabricação de Equipamento Elétrico e de Ótica;
b) IAF 33 - Atividades Informáticas e Conexas.
V - ser membro de alguma associação de certificadoras, com
atuação em nível internacional.
Art. 5º O requerimento formulado pelo OCD deverá ser
instruído com os seguintes documentos:
I - termo de responsabilidade e compromisso de desempenho
das atividades propostas dentro dos padrões de idoneidade, rigor
técnico e procedimental;
II - estatuto ou contrato social, e sua última alteração;
III - cópias dos documentos de identidade e inscrição no
CPF dos representantes legais ou diretores autorizados a representar a
entidade;
IV - declaração de capacidade técnica;
V - documentos que comprovem ser a entidade órgão certificador designado junto à Anatel e ao INMETRO;
VI - ata de eleição da diretoria;
VII - lista de profissionais qualificados para execução ou
manutenção das ações previstas na certificação e do coordenador a ser
designado para a certificação;
VIII - certidão negativa de débitos federais, estaduais e municipais.
Art. 6º A OCD deverá possuir capacidade técnica, a ser
comprovada com a demonstração da existência de pessoal qualificado, voltado ao objeto da certificação de produtos, processos ou
serviços de que trata esta Portaria, seja nos quadros do organismo,
seja fora dele, e, nesta hipótese, deverá ser comprovada a vinculação
contratual com o pessoal qualificado.
Parágrafo único: A entidade a ser designada como OCD
deverá comprovar a compatibilidade entre a habilitação técnica da
equipe e as finalidades da certificação, observando os seguintes critérios:
I - quantidade de profissionais;
II - formação profissional;
III - experiência profissional - o grupo de profissionais do
organismo de certificação designado deverá obrigatoriamente possuir
experiência comprovada nas seguintes áreas:
1. Normas para Produtos Automotivos;
2. Aplicação em Sistemas Embarcados;
3. Sistemas de Gestão de Grande Porte;
4. Sistemas de Telecomunicações;
5. Sistemas de RF;
6. Avaliação de Produtos, Processos e Serviços para o mercado de Tecnologia da Comunicação e Informação.
Art. 7º O DENATRAN poderá realizar, a qualquer tempo, as
verificações adicionais que considerar necessárias no que diz respeito
à capacidade técnica do OCD para garantir o atendimento aos requisitos específicos do SINIAV.
Art. 8° A designação poderá ser cancelada a qualquer tempo,
a critério do DENATRAN, caso o Organismo de Certificação Designado - OCD deixe de atender aos requisitos estabelecidos nesta
Portaria.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORLANDO MOREIRA DA SILVA

.

Ministério das Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 241, DE 13 DE JUNHO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 5º da Lei nº
5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 6º, inciso II, do Decreto n°
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53000.044496/2010, resolve:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 28 de
novembro de 2010, a permissão outorgada à RÁDIO ESMERALDA
LTDA., pela Portaria nº 74, de 11 de julho de 1989, publicada no
Diário Oficial da União do dia 17 de julho de 1989, e renovada pela
Portaria nº 661, de 26 de dezembro de 2005, publicada no Diário
Oficial da União do dia 12 de janeiro de 2006, referendada pelo
Decreto Legislativo nº 159, de 2007, publicado no Diário Oficial da
União de 8 de agosto de 2007, para executar, sem direito de exclusividade, Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, no Município de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga
é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Nº 122, terça-feira, 28 de junho de 2011
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
RESOLUÇÃO Nº 568, DE 15 DE JUNHO DE 2011
Republica, com alterações, o Regulamento
sobre Canalização e Condições de Uso de
Radiofrequências na Faixa de 148 MHz a
174 MHz.
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo
art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações,
aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997;
CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII do art. 19 da
Lei nº 9.472, de 1997, cabe à Anatel administrar o espectro de
radiofrequências, expedindo as respectivas normas;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar o uso de radiofrequências nas referidas faixas, face à evolução tecnológica;
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar o uso das faixas de radiofrequências, viabilizando diversas aplicações;
CONSIDERANDO pleito de Órgão de Segurança Pública,
no sentido de expandir os atuais sistemas;
CONSIDERANDO o fato do espectro de radiofrequências
ser um recurso limitado, constituindo-se em bem público, administrado pela Agência;
CONSIDERANDO pleito do segmento industrial, através de
órgão representativo, no sentido de adequação de tabela de canalização à linha de produtos disponibilizada comercialmente;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública nº 40, de 30 de outubro de 2009, publicada
no Diário Oficial da União de 3 de novembro de 2009;
CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº
53500.012170/2009;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião nº
608, realizada em 26 de maio de 2011, resolve:
Art. 1º Republicar, com alterações, o Regulamento anexo e,
consequentemente, revogar a Resolução nº 523, de 15 de dezembro
de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 24 de dezembro de
2008.
Art 2º Manter a destinação das subfaixas de 148,00 MHz a
149,90 MHz, de 152,00 MHz a 152,60 MHz, de 152,60 MHz a
153,00 MHz, de 153,60 MHz a 154,50 MHz, de 157,45 MHz a
159,40 MHz, de 159,40 MHz a 160,60 MHz, de 160,875 MHz a
160,925 MHz, de 160,975 MHz a 161,475 MHz, de 162,05 MHz a
164,00 MHz, de 165,60 MHz a 169,20 MHz, de 170,20 MHz a
174,00 MHz, ao Serviço Limitado Privado, em caráter primário.
Parágrafo único. Destinar as subfaixas mencionadas no caput, adicionalmente ao Serviço Limitado Especializado, em caráter
primário.
Art. 3º Manter a destinação das subfaixas de 164,60 MHz a
165,60 MHz e de 169,20 MHz a 170,20 MHz, ao Serviço Telefônico
Fixo Comutado, em caráter primário.
Art. 4º Manter as destinações das subfaixas de 156,025 MHz
a 157,425 MHz, de 160,625 MHz a 160,875 MHz, de 160,925 MHz
a 160,975 MHz e de 161,475 MHz a 162,050 MHz, ao Serviço
Móvel Marítimo, em caráter primário. As demais características técnicas, como canalização e condições de uso, são determinadas em
regulamentação específica, inclusive quanto à tecnologia a ser utilizada.
Parágrafo único. Manter a destinação da radiofrequência
156,80 MHz como frequência internacional utilizada para segurança e
chamada no serviço radiotelefônico móvel marítimo. Podendo também ser utilizada, para serviços de radiocomunicação de terra, para
operações de busca e salvamento de veículos especiais tripulados
Art. 5º Estabelecer que as subfaixas de radiofrequências de
138,00 MHz a 143,60 MHz, de 143,60 MHz a 143,65 MHz, de
143,65 MHz a 144,00 MHz, de 149,90 MHz a 150,05 MHz, de
150,05 MHz a 152,00 MHz, de 153,00 MHz a 153,60 MHz, de
154,50 MHz a 156,00 MHz e de 164,00 MHz a 164,60 MHz, terão
suas características técnicas e destinações definidas em regulamentações específicas, devendo até a edição de seus Regulamentos, serem
mantidas as atuais destinações.
Art. 6º Estabelecer que o uso das subfaixas de radiofrequências de 164,60 MHz a 165,60 MHz e de 169,20 MHz a 170,20
MHz, deverá atender, adicionalmente ao estabelecido neste Regulamento, ao "Acordo entre os Governos da República Federativa do
Brasil, da República Argentina e da República Oriental do Uruguai,
para o Serviço de Telefonia Rural, na Faixa de 164,600 a 173,355
MHz, assinado em Brasília, em 23 de fevereiro de 1987", aprovado
pelo Decreto Legislativo nº 56, de 4 de outubro de 1989.
Art. 7º Revogar a destinação das radiofrequências 158,71
MHz, 163,31 MHz, 163,95 MHz e 163,97 MHz destinadas ao Serviço
de Radio Táxi, estabelecida no parágrafo único do art. 2º, bem como
as radiofrequências 159,35 MHz e 159,37 MHz, correspondentes aos
canais 1 e 2 do Anexo VI, do Regulamento Anexo à Resolução nº
239, de 29 de novembro de 2000, mantendo as autorizações existentes até o seu vencimento, permitindo, nos termos do art. 167 da
Lei nº 9.472, uma única prorrogação pelo mesmo prazo da outorga
original, devendo neste caso passar a operar em caráter secundário.
Art. 8º Destinar os canais 1100 a 1179, da Tabela C.2, do
Anexo C, em caráter primário e sem exclusividade, para uso pelo
Serviço Limitado Privado em aplicações de Segurança Pública, em
todas as capitais e Distrito Federal, e respectivas regiões metropolitanas.
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