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Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 30 de
junho de 2016, a autorização outorgada à ASSOCIAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA DE BREJO DO CRUZ, para
executar, sem direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão
Comunitária na localidade de Brejo do Cruz / PB.
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 6.845/SEI, DE 16 DE JANEIRO 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 53720.000117/1999 e nº
53900.017156/2015-37, resolve:
Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de
junho de 2015, a autorização outorgada à FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA JOSÉ BELÉM, para executar, sem
direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Comunitária na
localidade de Vigia / PA.
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.

Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 27 de
junho de 2015, a autorização outorgada à Associação Cultural e
Artística "Joaquim Pereira Cruz", para executar, sem direito de
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Comunitária na
localidade de Conquista / 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.
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Código
CCT-IV
CCT-III
CCT-V
CA-I
CA-II

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 53900.017279/201578 e nº 53710.001400/1998, resolve:

Quantidade Proposta
277
100
71
2
20

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
JUAREZ MARTINHO QUADROS DO NASCIMENTO

RESOLUÇÃO Nº 691, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018

PORTARIA Nº 7.227/SEI, DE 16 DE JANEIRO DE 2018

GILBERTO KASSAB

Quantidade após a Portaria nº 91/2017
277
102
70
3
19

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 53830.001074/2000 e nº
53900.050611/2015-14, resolve:
Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 31 de
julho de 2016, a autorização outorgada à ASSOCIAÇÃO VIDA
NOVA EDUCACIONAL, CULTURAL E COMUNICAÇÃO
SOCIAL, para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço de
Radiodifusão Comunitária na localidade de Americana / SP.
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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições
legais e regulamentares, em especial o disposto no art. 35 do Regulamento da Anatel, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,
bem como no art. 133, incisos XXXI, LVIII e LIX, da Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, no processo nº 53500.004806/2018-30, bem
como no Circuito Deliberativo nº 33/2018, resolve:
Art. 1º Transformar, a partir de 1º de março de 2018, 2 (dois) cargos comissionados técnicos, CCT-III, em 1 (um) cargo comissionado
técnico, CCT-IV, no Gabinete da Presidência- GPR.
Art. 2º Transformar 1 (um) cargo comissionado de assessoria, código CA - I, em 1 (um) cargo de cargo de assessoria, código CA II,
bem como a transformação de um cargo comissionado técnico, código CCT-IV, em um cargo comissionado técnico, código CCT-V, no Gabinete
do Conselheiro Leonardo Euler de Morais - GCLM.
Art. 3º Em razão das transformações, o quantitativo final de cargos comissionados técnicos, códigos CCT-V, CCT-IV, CCT-III e de
cargos de assessoria, códigos CA- I e CA-II, estarão distribuídos conforme a tabela abaixo, de modo a alterar o total previsto na Portaria nº 372,
de 16 de maio de 2013:

CONSELHO DIRETOR

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 53900.025768/2014-12 e nº
53830.000751/1999, resolve:
Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de
12/11/2014, a autorização outorgada à Associação Comunitária de
Comunicação de Colina, para executar, sem direito de exclusividade,
o Serviço de Radiodifusão Comunitária na localidade de Colina /
SP.
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.

da Constituição Federal.

PORTARIA Nº 292, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018

PORTARIA Nº 6.848/SEI, DE 16 DE JANEIRO DE 2018

PORTARIA Nº 7.225/SEI, DE 16 DE JANEIRO DE 2018

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

GILBERTO KASSAB

GILBERTO KASSAB

Nº 37, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

Cria Centro de Altos Estudos em
Telecomunicações - Ceatel e dá outras
providências.
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, pelo
art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações,
aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997, e pelo
inciso XXXVII do art. 133 do Regimento Interno da Agência,
aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013,
CONSIDERANDO a necessidade de se integrar a Anatel à
política governamental de capacitação e excelência do Serviço
Público;
CONSIDERANDO que o § 2º do art. 39 da Constituição de
1988 prevê, no âmbito dos órgãos da União e dos demais entes
federativos, que sejam mantidas "escolas de governo para a formação
e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na
carreira";
CONSIDERANDO que a criação do Centro de Altos
Estudos em Telecomunicações - Ceatel é medida necessária ao
atendimento dos objetivos do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de
2006, que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento
de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional;
CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº
53500.011534/2016-62;
CONSIDERANDO deliberação tomada por meio do Circuito
Deliberativo nº 31, de 22 de fevereiro de 2018, resolve:
Art. 1º Criar o Centro de Altos Estudos em
Telecomunicações - Ceatel.
Art. 2º O Regimento Interno da Anatel, aprovado pela
Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"TÍTULO VII
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AGÊNCIA
Art. 132. A Agência tem a seguinte estrutura
organizacional:
...........................................................
V - Centro de Altos Estudos em Telecomunicações;
VI - Órgãos Vinculados ao Conselho Diretor;
VII - Órgãos Vinculados à Presidência; e,
VIII - Órgãos Executivos." (NR)
...........................................................
"CAPÍTULO III-A
DO
CENTRO
DE
ALTOS
ESTUDOS
EM
TELECOMUNICAÇÕES
Art. 139-A. A política institucional de aperfeiçoamento e
capacitação dos servidores da Agência, o incentivo à pesquisa
aplicada, a estudos e eventos de caráter técnico científico nas áreas
fins da Agência e aos intercâmbios acadêmicos serão desenvolvidos
pelo Centro de Altos Estudos em Telecomunicações - Ceatel, dotado
de orçamento próprio e coordenado por um Conselho Superior.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012018022300044

§ 1º A presidência e a vice-presidência do Conselho Superior
caberão a membros do Conselho Diretor da Agência, sem prejuízo de
suas atribuições ordinárias.
§ 2º O Conselho Superior será composto por, no mínimo, 7
(sete) e, no máximo, 15 (quinze) membros, dentre servidores da
Agência, representantes da sociedade civil e da comunidade
acadêmica, conforme designação do Conselho Diretor, sendo
obrigatória a participação de representantes de, pelo menos, 5 (cinco)
Superintendências da Agência.
§ 3º O Ceatel terá 1 (um) diretor-executivo, membro nato do
Conselho Superior, conforme designação do Conselho Diretor, a
quem caberá a condução das atividades ordinárias de gestão do
órgão.
§ 4º O Ceatel contará com 1 (uma) Secretaria Executiva,
conduzida pela Assessoria Técnica da Anatel, com as atribuições de
assessorar e apoiar o Ceatel.
§ 5º O Ceatel contará com pelo menos 1 (um) Assessor de
cada Gabinete do Conselho Diretor, dentre outros servidores que
serão designados pelo Conselho Diretor.
§ 6º Haverá a renovação de, pelo menos, metade dos
membros do Conselho Superior a cada 2 (dois) anos, por meio da
designação de novos membros pelo Conselho Diretor da Agência.
§ 7º O Ceatel manifestar-se-á sobre licenças para
especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, antecedendo à
decisão do órgão competente.
Art. 139-B. O Conselho Superior do Ceatel tem como
competência:
I - aprovar seu regimento interno, com a ratificação do
Conselho Diretor;
II - encaminhar anualmente a proposta de orçamento próprio
do Centro de Altos Estudos em Telecomunicações ao Presidente da
Anatel;
III - elaborar o plano de trabalho do Centro de Altos Estudos
em Telecomunicações, harmonizado com o planejamento estratégico e
tático da Agência aprovado pelo Conselho Diretor;
IV - criar instrumentos de estímulo à capacitação dos
servidores, respeitadas as competências previstas no art. 236 deste
Regimento Interno;
V - aprovar o cronograma e o orçamento dos estudos,
pesquisas e eventos afetos a sua área de atuação;
VI - criar condições e propor cronograma para a futura
instituição da Escola de Governo da Anatel;
VII - propor ao Conselho Diretor a política institucional de
capacitação e aperfeiçoamento dos servidores da Agência;
VIII - elaborar e sugerir ao Conselho Diretor a política de
pesquisa aplicada nas áreas fins da Agência;
IX - propor, promover, coordenar e organizar ações de
capacitação, cursos, eventos de caráter técnico-científico, de natureza
pura e aplicada, respeitada a competência prevista no inciso I do art.
236 deste Regimento Interno;
X - fomentar, desenvolver e aprovar as propostas de estudos,
pesquisas e eventos científicos na área de regulação, gestão e
consumo, aplicados ao setor de telecomunicações, respeitadas as
competências correlatas previstas deste Regimento Interno;
XI - editar e publicar os conteúdos produzidos no âmbito das
atividades do Centro, inclusive a Revista da Agência;
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