Nº 68, terça-feira, 10 de abril de 2018

COMITÊ GESTOR INTERMINISTERIAL
DO SEGURO RURAL
RESOLUÇÃO Nº 62, DE 15 DE MARÇO DE 2018
Altera a Resolução nº 21, de 9 abril de
2009, que dispõe sobre os critérios e
procedimentos para o fornecimento de
informações de sinistros em operações de
seguro rural beneficiadas com o Programa
de Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural.
O Gestor Interministerial do Seguro Rural-CGSR, no
exercício da competência que lhe confere a alínea "b" do inciso III do
artigo 5º da Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003, e o inciso IV
do art. 7º do Decreto nº 5.121, de 29 de junho de 2004, observado o
disposto no inciso IV do artigo 5º do Regimento Interno do Comitê
Gestor Interministerial do Seguro Rural-CGSR, editado pela
Resolução nº 5, de 3 de agosto de 2005, resolve:
Art. 1º Alterar os critérios e procedimentos para o
fornecimento de informações de sinistros em operações de seguro
rural beneficiadas pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural.
Art. 2º Os artigos 2º e 3º da Resolução nº 21, de 9 abril de
2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º As seguradoras ficam obrigadas a informar ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, por
meio eletrônico, os seguintes dados: número da proposta, número da
apólice,
código
MAPA,
valor
indenizado
e
evento
ocorrido/reclamado, referentes às apólices beneficiadas pelo
Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural com ocorrência
de sinistros avisados e/ou liquidados.
Parágrafo único. Os dados de que trata o caput, referentes a
determinado ano civil, deverão ser informados ao MAPA até o último
dia útil do mês de junho do ano subsequente.
Art. 3º Considera-se infração grave o não cumprimento do
disposto no artigo 2º, ficando a seguradora sujeita à penalidade
prevista no inciso I do artigo 31 do Regulamento de
Operacionalização da Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro
Rural, de que trata a Resolução nº 13, de 4 de julho de 2006. "
(NR).
Art. 3º Fica revogado o Anexo da Resolução nº 21, de 9 abril
de 2009.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
NERI GELLER

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA SEI Nº 1.600, DE DE 22 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 GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/A a executar o Serviço de Retransmissão de
Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em

1

caráter secundário, com utilização de tecnologia digital no município
de SIRINHAÉM, estado de Pernambuco, 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 01250.002803/2018-57 e da Nota Técnica
nº 5638/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA SEI Nº 1.606, DE 22 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 d e
OURO BRANCO, estado de MINAS GERAIS, por meio do canal
15 (quinze), 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 53900.023050/2016-53
e da Nota Técnica nº 3743/2018/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA SEI Nº 1.853, 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, tendo em vista o disposto no artigo 38,
alínea "c", da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962, o disposto
nos artigos 90, inciso I, e 94 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n.º 01250.002994/2016-95, invocando as razões
presentes na Nota Técnica n.º 5.778/2018/SEI-MCTIC, chancelada
pelo Parecer Jurídico n.º 00335/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU,
da Consultoria Jurídica atuante no MCTIC, resolve:
Art. 1º Fica autorizada a transferência da permissão
outorgada à Lopes & Rosemberg Ltda. - ME, entidade privada
inscrita no C.N.PJ sob o n.º 03.902.539/0001-24, para a Rádio
Mara Rosa FM Ltda., entidade privada inscrita no C.N.P.J. sob o
n.º 10.860.126/0001-90, conforme os termos da Portaria nº 291, de
12 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 20
de junho de 2003, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 421, de
2005, publicado no Diário Oficial da União de 02 de junho de
2005, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de
Mara Rosa, estado de Goiás.
Art. 2º Os quadros societário e diretivo da cessionária,
após a operação realizada, ficarão assim constituídos,
respectivamente:
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NOME
Carlos Rosemberg Gonçalves dos Reis
Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz
TOTAL

COTAS
8.000
2.000
10.000

NOME

CARGO

Carlos Rosemberg Gonçalves dos Reis

Administrador

VALOR (R$)
8.000,00
2.000,00
10.000,00

Art. 3º Fica a Rádio Mara Rosa FM Ltda. advertida de
que o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada será
mantido em caráter precário enquanto não sobrevier decisão do
Congresso Nacional acerca do pedido de renovação da permissão,
para executar o serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na forma estabelecida no inciso XII, do caput do art. 49
da Constituição, observados os prazos e as condições originais.
Art. 4º A execução do serviço de radiodifusão, cuja
outorga é transferida por esta Portaria, reger-se-á de acordo com o
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos.
Art. 5º A transferência a que se refere o artigo 1º deverá
ser comunicada ao Congresso Nacional, por meio de Mensagem do
Presidente da República, nos termos do disposto no § 5º do art.
222 da Constituição.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA SEI Nº 3.169, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
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 53830.003004/1998 e nº
53000.020902/2012-71, resolve:
Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 3 de maio
de 2012, a autorização outorgada à ACCS - ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL, para executar, sem
direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Comunitária na
localidade de Itupeva / 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
PORTARIA SEI Nº 4.314, DE 24 DE AGOSTO DE 2017
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 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS 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 MANTENA,
Estado de MINAS GERAIS, por meio do canal 46 (quarenta e seis),
visando a retransmissão dos sinais gerados pela FUNDAÇÃO TV
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