Nº 67, segunda-feira, 9 de abril de 2018
PORTARIA Nº 1.699-SEI, DE 4 DE ABRIL DE 2018
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, conforme o disposto no art. 6º, Parágrafo Único, da Lei
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta
dos Processos Administrativos nº 53710.000646/1999 e nº
53900.008953/2015-23, resolve:
Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 21 de
fevereiro de 2015, a autorização outorgada à Associação Comunitária
Beneficente de Bueno Brandão, para executar, sem direito de
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Comunitária na localidade
de Bueno Brandão/MG.
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 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.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 1.786-SEI, DE 4 DE ABRIL DE 2018
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da
Constituição Federal, em conformidade com o disposto no art. 5º da
Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, e o disposto no art. 113, § 1º,
do Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, em combinação
com o art. 27, III, da Lei n.º 13.502, de 1 de novembro de 2017 e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53900.011529/2016-47, invocando as razões presentes na Nota
Técnica nº 27.175/2017/SEI-MCTIC, chancelada pelo Parecer
Jurídico n.º 260/2018 (2818049), da Consultoria Jurídica atuante
neste MCTIC, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei no
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 23 de maio
de 2016, a permissão outorgada à Rádio Nova Geração Ltda., para
executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Colatina, estado do
Espírito Santo, serviço esse outorgado meio da Portaria nº 143, de 21
de maio de 1986, publicada no Diário Oficial da União de 23 de maio
de 1986.
Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja
permissão é renovada por esta Portaria reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes 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. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 1.908, DE 6 DE ABRIL DE 2018
Altera a Portaria MCTIC nº 699, de 06 de
fevereiro de 2018, que disciplina e aprova
as regras para utilização de canais virtuais
pelas entidades executantes dos serviços de
radiodifusão de sons e imagens e de
retransmissão de televisão do Sistema
Brasileiro de Televisão Digital Terrestre SBTVD-T.
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição Federal, e
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.341, de 29 de setembro
de 2016, extinguiu e transferiu as competências do Ministério das
Comunicações para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações;
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.502, de 1º de novembro
de 2017, estabelece que a política nacional de radiodifusão é de
competência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações;
CONSIDERANDO o disposto no art. 14 do Decreto nº
5.820, de 29 de junho de 2006, que estabelece que o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações expedirá normas
complementares necessárias à execução e operacionalização do
Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T,
CONSIDERANDO que a Portaria MC nº 925, de 22 de
agosto de 2014, estabelece na seção II, art. 3º, que os sinais emitidos
pelas estações de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão
de televisão devem estar de acordo com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, referentes ao padrão do
SBTVD-T adotado no Brasil,
CONSIDERANDO a necessidade de ordenar a correlação
existente entre o canal físico e o canal virtual, visto que o número
deste canal deve ser único, de maneira que não exista coincidência de
canais virtuais acessíveis aos receptores terrestres de cada localidade;
e
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CONSIDERANDO a Portaria MCTIC nº 699, de 06 de
fevereiro de 2018, que disciplina e aprova as regras para utilização de
canais virtuais pelas entidades executantes dos serviços de
radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão do
Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T,
resolve:
Art. 1º O artigo 7º da Portaria MCTIC nº 699, de 06 de
fevereiro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7º As declarações de que tratam os artigos 5º e 6º, a
serem encaminhadas pelas entidades executantes dos serviços de
radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão,
deverão ser protocoladas neste Ministério, observando o cronograma
estabelecido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, conforme os seguintes prazos:
I - Até 04 de junho de 2018, para as entidades localizadas
nos municípios que terão o desligamento da transmissão da
programação analógica iniciado até 31 de maio de 2018;
II - Até 30 (trinta) dias antes da data prevista para o
desligamento da transmissão da programação analógica, para as
entidades localizadas nos municípios que terão seu desligamento
iniciado entre 1º de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2018; e
III - Até 31 de dezembro de 2019, para as entidades
localizadas nos municípios que terão o desligamento da transmissão
da programação analógica iniciado até 31 de dezembro de 2023.
Parágrafo único. As entidades executantes dos serviços de
radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão que
encaminharem a declaração de que trata caput, após o prazo
estabelecido, terão seu pedido analisado e, em caso de deferimento,
deverão arcar com as despesas referentes à publicação da Portaria de
alteração. (NR)"
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 1.909, DE 6 DE ABRIL DE 2018
Altera a Portaria nº 4.334/2015/SEI-MC,
que dispõe sobre o serviço de radiodifusão
comunitária.
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição, e considerando o disposto na Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, e no Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998,
resolve:
Art. 1º A Portaria nº 4.334/2015/SEI-MC, de 17 de
setembro de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º .....
Parágrafo único. Denomina-se Serviço de Radiodifusão
Comunitária a radiodifusão sonora, em frequência modulada,
operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a
fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, sediadas
na área da comunidade para a qual pretendem prestar o Serviço."
(NR)
"Art. 5º As entidades credenciadas para a utilização do
Sistema Eletrônico de Informações - SEI - serão notificadas apenas
por meio eletrônico, na forma prevista na regulamentação.
Parágrafo único. No caso de entidades não credenciadas na
forma do caput, a comunicação dos atos se dará na forma prevista
pela Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de modo que, caso uma
notificação efetuada via postal seja devolvida por erro ou
inconsistência no endereço cadastrado, será realizada apenas mais
uma tentativa de comunicação, em endereço diverso informado pela
entidade, antes do indeferimento ou do arquivamento do processo."
(NR)
"Art. 7º.....
III - vínculo: a manutenção ou o estabelecimento de
qualquer ligação que subordine ou sujeite a entidade, inclusive por
meio de seus dirigentes, à gerência, à administração, ao domínio, ao
comando ou à orientação de outrem, mediante compromissos ou
relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou
comerciais, quando, notadamente:
a) algum membro de órgão de direção da entidade,
individualmente considerado:
1. exercer cargo ou função em órgão de direção de partido
político a nível municipal, estadual, distrital ou federal;
2. exercer cargo de Ministro de Estado, Secretário de Estado
ou Secretário Municipal, independente da denominação;
3. exercer mandato eletivo no âmbito dos Poderes Executivo
e Legislativo, nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal;
4. for suplente de cargo eletivo no âmbito dos Poderes
Executivo e Legislativo, nas esferas federal, estadual, distrital ou
municipal;
5. for dirigente de outra entidade detentora de outorga de
serviços de radiodifusão;
6. exercer cargo de dignidade eclesiástica ou de sacerdócio;
ou
7. exercer cargo de administração ou gerência de entidade
religiosa.
b) mais da metade da diretoria da entidade for composta por
parentes entre si, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, incluídos o cônjuge ou companheiro;
c) o estatuto social, a ata de fundação, de eleição ou de
assembleia geral, ou qualquer outro documento da entidade,
apresente claramente disposições que explicitem ou possibilitem a
caracterização da vinculação; ou
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d) a localização da sede da entidade, do seu sistema
irradiante ou do seu estúdio coincida com o endereço de partido
político ou outra emissora executante de serviços de radiodifusão.
IV - .....
V - .....
VI - .....
VII - .....
VIII - cobertura restrita: a área limitada por um raio igual
ou inferior a mil metros a partir da antena transmissora, destinada ao
atendimento de determinada comunidade de um bairro, uma vila ou
uma localidade de pequeno porte;
IX - localidade de pequeno porte: toda cidade ou povoado
cuja área urbana possa estar contida nos limites de uma área de
cobertura restrita;
X - área pretendida para prestação do serviço (área da
comunidade atendida): a área limitada por um raio igual ou inferior
a quatro mil metros a partir da antena transmissora;
XI - localidade de prestação do serviço: o município onde o
Serviço será executado; e
XII - execução clandestina de serviço de radiodifusão: a
execução de serviço de radiodifusão sem a outorga do Poder
Concedente." (NR)
"Art. 7º-A Durante o curso dos processos de pós-outorga ou
de renovação, de que trata esta Portaria, será conferida uma única
oportunidade, em cada tipo de processo, para saneamento dos
seguintes vícios, sob pena de indeferimento da solicitação:
I - quando algum membro de órgão de direção da entidade,
individualmente considerado, tiver sido condenado, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por
qualquer infração de natureza penal ou nos ilícitos previstos nas
alíneas b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p e q do inciso I do art.
1o da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990; ou
II - o estabelecimento ou manutenção de vínculo, nos
termos do inciso III do art. 7º." (NR)
"Art. 16. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações divulgará, periodicamente, o PNO RadCom, contendo
o cronograma dos editais a serem publicados nos períodos
subsequentes." (NR)
"Art. 17. Observado o disposto no PNO RadCom, o
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
publicará extrato do edital de seleção pública no Diário Oficial da
União e disponibilizará o texto integral em seu sítio eletrônico na
Internet.
Parágrafo único. As entidades interessadas em participar da
seleção pública deverão apresentar toda a documentação de
habilitação dentro do prazo previsto em edital, sob pena de
inabilitação." (NR)
"Art. 19 .....
III - o prazo para apresentação da documentação;" (NR)
"Art. 20. O prazo constante do edital para inscrição no
processo seletivo é improrrogável e insuscetível de suspensão, sendo
considerada intempestiva a apresentação de qualquer documento
após sua finalização, ressalvada a hipótese do art. 24.
Parágrafo único. Findo o prazo constante do edital, o
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
disponibilizará, em até trinta dias, em seu sítio eletrônico na Internet,
a relação nominal das entidades que solicitaram autorização para
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária em cada
Município." (NR)
"Art. 22 .....
I - requerimento de outorga (Anexo 2), com as declarações
nele elencadas;
II - .....
III - .....
IV - .....
V - .....
VI - .....
VII - .....
VIII - comprovante de recolhimento da taxa de
cadastramento.
§ 1º .....
§ 2º .....
§ 3º .....
§ 4º .....
§ 5º As manifestações em apoio somente serão consideradas
se apresentadas na forma do art. 34, e servirão para aferição dos
critérios de representatividade.
§ 6º A taxa de cadastramento deverá ser recolhida conforme
as especificações constantes do edital de seleção pública." (NR)
"Art. 24. Caso algum dos documentos constantes do art. 22
seja enviado em desacordo com as disposições desta Portaria, será
conferida uma única oportunidade, a ser cumprida no prazo
improrrogável de sessenta dias, para que a irregularidade encontrada
seja saneada, sob pena de inabilitação.
§ 1º .....
§ 2º .....
§ 3º O disposto no caput não se aplica nos casos de
ausência completa de qualquer um dos documentos previstos nos
incisos do art. 22." (NR)
"Art. 25 .....
II - apresentação intempestiva ou ausência completa de
qualquer um dos documentos previstos nos incisos do art. 22;
III - .....
IV - o não saneamento de irregularidades, após a diligência
prevista no caput do art. 24;
V - a execução clandestina de serviço de radiodifusão nos
cinco anos anteriores à data de publicação do edital até a publicação
da portaria que autoriza a execução do serviço; ou
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