Seção 1

ISSN 1677-7042

Nº 212, segunda-feira, 5 de novembro de 2018

Art. 1º Tornar sem efeito o Despacho de Homologação de 10 de julho de
2014, publicado em 28 de julho de 2014, e a Portaria nº 485, de 10 de julho de 2014,
publicada em 28 de julho de 2014, que aprovaram outorga de permissão ao INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS CAMPUS BARBACENA, para execução do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência
Modulada, com fins exclusivamente educativos, na localidade de Barbacena/MG, por
meio do canal 277E, em virtude de indeferimento de formalização contratual, por ter a
entidade descumprido exigência instrutória, o preceito do art. 5º do Decreto-Lei nº 236
de 28 de fevereiro de 1967, o preceito do inciso II do art. 15 e o do inciso I do §2º do
mesmo artigo 15, ambos do Decreto nº 52.795/1963.
Art. 2º declarar frustrado o processo de seleção para outorga do Serviço de
Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Barbacena/MG, por meio do canal 277E, constante do Aviso de Habilitação
nº 13, de 28 de outubro de 2011, em virtude da ausência de proponente habilitada, nos
termos da legislação vigente e, das normas estabelecidas pela Portaria nº 420, de 14 de
setembro de 2011, arquivando-se todos os autos referentes ao certame.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 5.158-SEI, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando 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 53000.043990/2012-89, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA, CNPJ nº 10.817.343/0001-05, para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência
Modulada, com fins exclusivamente educativos, na localidade de Porto Velho, estado de
Rondônia, por meio do canal 215E, aprovando, ainda, o local de instalação da estação e a
utilização dos equipamentos.
Parágrafo Único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas pela
outorgada.
Art. 2º As principais obrigações a serem cumpridas pela permissionária serão
objeto do contrato de permissão da outorga, assinado pela entidade, nos termos da legislação
vigente.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 5.265-SEI, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES,
no uso de suas atribuições, considerando 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 53000.044168/2012-35, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Cultural Terra dos Inhamuns, CNPJ nº
11.753.160/0001-28, para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, o
Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, com fins exclusivamente educativos,
na localidade de Acopiara, estado do Ceará, por meio do canal 286E, aprovando, ainda, o local
de instalação da estação e a utilização dos equipamentos.
Parágrafo Único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 2º As principais obrigações a serem cumpridas pela permissionária serão
objeto do contrato de permissão da outorga, assinado pela entidade, nos termos da legislação
vigente.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 5.199-SEI, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no art. 6º, §2º, do
Decreto nº 52.795, 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
53000.064018/2011-67 e do Processo Administrativo nº 53000.056595/2011-85,
resolve:

GILBERTO KASSAB

DESPACHO Nº 1.756-SEI, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, resolve acolher o disposto na Nota Técnica nº 20621/2018/SEIMCTIC, constante do processo nº 53000.012763/2012-10, de modo a tornar sem efeito o Despacho do Ministro nº 1839/2015/SEI-MC, de 04 de novembro de 2015, publicado no Diário
Oficial da União em 11 de janeiro de 2016, pelo motivo de indeferimento da solicitação de aprovação do local de instalação da estação e de utilização dos equipamentos, com consequente
decaimento do direito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso à contrataçã, resolve:
Ainda declarar frustrado o processo de seleção para outorga do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, com fins exclusivamente educativos, na localidade de
Primavera do Leste/MT, por meio do canal 226E, constante do Aviso de Habilitação nº 01, de 05 de março de 2012, em virtude da ausência de proponente habilitada, nos termos da
legislação vigente e, das normas estabelecidas pela Portaria nº 420, de 14 de setembro de 2011, arquivando-se todos os autos referentes ao certame.
GILBERTO KASSAB
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PROPONENTE
TIPO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA I
DE MATO GROSSO

PROCESSO
53000.018618/2012-34

PROPOSTA
INDEFERIDA

FUNDAÇÃO CULTURAL GILBERTO LEITE DE AQUINO
FUNDAÇÃO EDUCATIVA DE PRIMAVERA DO LESTE

53000.022942/2012-57
53000.022084/2012-41

INABILITADA por análise documental
INABILITADA por análise documental

II
II

CLASSIFICAÇÃO/ RESULTADO
INDEFERIMENTO da Solicitação de Aprovação do Local de
Instalação da Estação e de Utilização dos Equipamentos (Recurso
não apresentado)
INABILITAÇÃO
INABILITAÇÃO

Legenda: I - Pessoa Jurídica de Direito Público Interno; II - Pessoa Jurídica de Natureza Privada.
DESPACHO Nº 1.832-SEI, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

CONSIDERANDO a análise das contribuições recebidas em decorrência da
Consulta Pública nº 22, de 27 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial da União
do dia 30 de julho de 2018, Seção 1, Página 11;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião nº 861, de 1º de
novembro de 2018;
CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº 53500.054416/201720, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito
de Exploração de Satélite, na forma do Anexo a esta Resolução.
Art. 2º Revogar a Resolução nº 386, de 3 de novembro de 2004, publicada
no Diário Oficial da União de 9 de novembro de 2004.
Art. 3º A autorização, a adaptação, a consolidação e a transferência de
autorização, permissão e concessão de serviços de telecomunicações de interesse
coletivo dará ensejo à cobrança de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser pago, uma
única vez, como condição para a expedição do instrumento de outorga.
Parágrafo único. Aos órgãos da administração pública direta, autárquica e
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, a cobrança de que trata o caput será de R$ 40,00 (quarenta reais).
Art. 4º A autorização, a adaptação, a consolidação e a transferência de
autorização, permissão e concessão de serviços de telecomunicações de interesse
restrito dará ensejo à cobrança de R$ 20,00 (vinte reais), a ser pago, uma única vez,
como condição para a expedição do instrumento de outorga.
§ 1º Aos órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
a cobrança de que trata o caput será de R$ 10,00 (dez reais).
§ 2º Aplica-se o valor estabelecido no caput para a autorização de serviço
de telecomunicações quando do uso temporário de radiofrequências, objeto de
regulamentação específica.
Art. 5º O preço público de que trata os arts. 3º e 4º deverá ser pago em
parcela única.
§ 1º O prazo para quitação da parcela única será de 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento de notificação expedida pela Anatel.
§ 2º O inadimplemento após 30 (trinta) dias do vencimento do prazo a que
se refere o § 1º implica a desistência do pedido.
§ 3º A publicação do extrato do Ato de Autorização do Serviço está
condicionada à efetivação do recolhimento do valor do preço público devido.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data
de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no art. 6º, §2º, e no
art. 29 do Decreto nº 52.795, 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
53000.022012/2012-01 e do Processo Administrativo nº 53000.012767/2012-90, resolve
tornar sem efeito o Despacho de Homologação de 19 de abril de 2013, publicado no no
Diário Oficial da União de 25 de abril de 2013, que adjudicou o objeto de outorga de
permissão à Universidade do Estado de Minas Gerais, para execução do Serviço de
Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Frutal, estado de Minas Gerais, por meio do canal 266E, em virtude de
indeferimento de Solicitação de Aprovação do Local de Instalação da Estação e de
Utilização dos Equipamentos, por ter a entidade descumprido os requisitos necessários
para instrução processua, resolve:
Ainda declarar frustrado o processo de seleção para outorga do Serviço de
Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Frutal/MG, por meio do canal 266E, constante do Aviso de Habilitação nº 1,
de 05 de março de 2012, em virtude da ausência de proponente habilitada, nos termos da
legislação vigente e, das normas estabelecidas pela Portaria nº 420, de 14 de setembro de
2011, arquivando-se todos os autos referentes ao certame.
GILBERTO KASSAB

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
RESOLUÇÃO Nº 702, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018
Aprova o Regulamento de cobrança de Preço
Público pelo Direito de Exploração de Satélite e
estabelece o Preço Público para a autorização, a
adaptação, a consolidação e a transferência de
autorização, permissão e concessão de serviços de
telecomunicações
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 § 4º do art. 172 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997,
que estabelece que o direito de exploração de satélite será conferido a título oneroso,
podendo o pagamento, conforme dispuser a Agência, fazer-se na forma de quantia
certa, em uma ou várias parcelas, bem como de parcelas anuais ou,
complementarmente, de cessão de capacidade, conforme dispuser a regulamentação;
CONSIDERANDO que a Agenda Regulatória para o biênio 2017-2018,
aprovada pela Portaria nº 491, de 10 de abril de 2017, prevê, em seu item 30, projeto
de reavaliação da regulamentação sobre preço público a ser cobrado pelo Direito de
Exploração de Satélite;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018110500010

JUAREZ MARTINHO QUADROS DO NASCIMENTO
Presidente do Conselho
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

