DIÁRIO OFICIAL

N? 230 TERÇA-FEIRA, 6 DEZ 1994

N9 951 - - Outorgar permissão à C= EXPRESS
RADIO MENSAGEM LTDA, sediada à Rua Tupiniquins n9 777, Novo
Hamburgo/RS, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Sul sob o n9 43202737425, regularmente inscrita no Cadastro Geral de
Contribuintes sob o n9 73.972.556/0001-13, para EXPLORAR o Serviço
Especial de Radiochamada, com a finalidade de ser prestado a
tf. rceiros, abrangendo a loCalidade de Caxias do Sul. no Estado do Rio
Grande do Sul, pelo período de 15 (quinze) anos, renovável por, igual
período, desde que rigorosamente cumpridas as condições deste ato de
outorga.
JORGE DE MORAES JARDIM FILHO
Ministro Interino

V- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE DE MORAES JARDIM FILHO

PORTARIA N9 985, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1994

PORTARIAS DE 30 DE NOVEMBRO DE 1994
N9 981 - Outorgar permissão à INTELCO S/A,
sediada à Rua Manoel da Nóbrega, 498 e 510, São Paulo/SP, registrada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n9 372329,
regularmente inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o n2
61.981.094/0001-50, para EXPLORAR, o Serviço Especial de Radiochamada,
Com a finalidade de ser prestado a terceiros, abrangendo a localidade
de Vitória, no Estado do Espírito Santo, peloperiodo de 15 (quinze)
anos, renovável por igual período, desde que rigorosamente cumpridas
as condições deste ato de outorga.
(N9 0279-5 - 01.12..94 - R$ 24,11)

N9 902„:,„, - Outorgar permissão a INTELCO 5/A,
sediada ã Rua Manoel da N6brega, 498 e 510, São Paulo/SP, registrada
na Junta Comercial dó Estado de São Paulo sob o n9 372329,
regularmente inscrita no Cadastro Geral de Contribuintea sob o rib
61.983.094/0001-50, para EXPLORAR o Serviço Especial de RadiochaMada,
com á finalidade de ser prestado a terceiros, abrangendo a localidade
de Recife, no Estado de Pernambuco, pelo período de 15 (quinze) anos,
renóváVei por 'igual período; desde que rigorosamente cumpridas as
condições deste ato de outorga.
JORGE MORAES JARDIM FILMO
Ministro Interino
(N9 0285-X - 01.12.94 - R$" 24,11)

. PORTARIA N9 954, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1994
O MINISTRO INTERINO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso
de suas atribuições legais e, Considerando o disposto na Lei n9 167,
de. I() de dezembro de 1991, as disposições da Lei xi 5 5.7,02, de Il de
setetbro. de 1972, o que dispõe o ert, 2.Q, parágrafo (mico, do Decreto
ne 89,325, de 21 de . fevereiro de 1984, bem assim Como a Norma P2
003/91 aprovada. pela Portaria n9 086, de 17 de julho de 1991, da então
Secretaria Nacional de Comunicações do Ministério da Infraestrutura,
resolve:
•
1Autorizar a Ci'BC
Companhia de Telefones do Brasil
Central,
sediada A AV.
João pinheiro 620, Uberlândia/MG,
concessionária de serviço telefónico público (STP), a promover as
seguintes- iMPiantaCõeS
e
expansões
nas localidades
abaixo
relacionadas, nas quais detém a citada concessão.

São Franciecó de Bales/MG
Patos de Minas/MG
Córrego Denta/MG
rÚaratifiga/Md
Antunes/MG
São José da Vargiflha/MG
* Gurinhatd/MG
* IPia0/mG
e Limeira à'Oeste/MG
(*);• Ntistituiçao de . equipamentos ,.ee . funvio

18583

/V- Determinar, por último, que no mesmo prazo de I2Q
(cento e vinte) dias, a CTBC submeta ao Ministério das Comunicações o
Plano de Capitalização decorrente das implantações e expansões ora
autorizadas, de acordo com o disposto no Decreto n9 89..395/84.

(N9 3696-2 - 30.11.94 - R$ 24,11)

4Oçalidade/MuniciPio/
Unidade da Federação

SEÇÃO 1

Expansão
Pretendida
20
224
8
8
8
42

N2, de Terminais
Após a Expansão
320
12288
208
208
208
192
500
500
500

de iimodernizeçad de Plante

II- . Determinar , àquela Concessionária Line observe; na
elaboração • doe correspondentes projetos técnicos, as seguintes
di 0P02 -1-002: Devem ser mantidos entendimentos com a TELEMIG, TELESP e
TELEMS, visando aos necessários acertos quanto ao dimensionamento das
quantidades de troncos a serem instalados e dos meios de transmissão a
Serem -Utilizados, de forma A que as centrais implantadas ou expandidas
possam se' interligar ao Sistema Interurbano dos respectivos Estados.
• 11.2- Os números de assinante devem : tér 7(sete) d1 44 6s e a
central deve .prestar os serviços especiais com os códigos de acesso
padronizados.
III-Determinar ainda que, dentro de 120(cento e vinte)
441(4 . a contar da date de publicação da presente Portaria, a CTàC
submeta os - competentes
à aprovação da
projetos técnicos
Telecomunicações Brasileiras a/à TELEBRAS que, por este ato, fica
incumbida da supervisão das medidas acima dispostas e pelo
acompanhamentne avaliaçâo das inatalações.'

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICACOES. no uso de suas atribuicóes, e tendo -em vista a necessidade de -estabelecer procedimentos
com vistas a disci p linar a a p resentacão dos p edidos para execucão . dó
Serviço Auxiliar de RediodirusãO e Covretatosi
Considerando q ue toda autorizacão Para instalação de estação
do Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos envolvendo a utilizacão do es p ectro radioeletriço deva ser precedida de um estudo elaborado
p or Orofisi-onat habilitado, de forma a comprovar a Sua viabilidade tecnita;

Considerando em conse q üência, que as responsabilidades envolvidas nos p ro j etos de locelização e instalacão e neo p eracló das estacóes trAnsmiss-oras do Servico Auxiliar de Radiodifusão é Correlalds
devam ser assumidas, exclusivamente, p elo engenheiro p rojetista é pelo
re p resentante legal dá enlidade.resolve:
I - Estabelecer que toda solicitação p are a execução do Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos deverá estar acom p anhada dg
Projeto técnico elaborado Por ProfisSional -habilitado, assim entendido
como sendo todo Profissional definido P . 01" legislatóo es p ecifica vigente:
dó Conselho Federal de Zn g ehharia, Ar q uitetura e'Aorohothie (CONFEA)-,
11 , -Estabelecer, sem p reiiiizo dos re q uisitos ;contidos .na
res p ectiva normas técnicas, os se g uintes procedimentos: a SeTelt segu.idós,
Peles entidades interessadas na obtenção de autorização p are a execução
dó S erviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos, bem coto para ticen.ciamento de suas eStacOes.
, 11.1 - A solicitação piora instalação das estecóes do servico
mencionado deverá ser a p resentada ao De p artamento de Outorgas .da Secretaria de Fiscalização e Outarga, na sede do Ministério da* Comunicacães, em arasilia, ou à Dele g acia Regional do Ministério , das »Cbt u ni c acães, em cu j a urisdicão se encontram as instalacões próPostas, com 1
(uma) via dos seguintes documentos:
de;

a - re q ueriMento firmado Pelo re p resentante legal da entida-

b - formulário(s) p adronizado(s), devidamente preenchido(s),
contendo as caracteristicas técnicas de instalacão da(s) eslacão(Zes)
próposta(s);
b.1 - a indicação do fabricante do(s.), 'transmissor(es)
dera ser feita na ocasião da solicitação do licenciamento .da estacão,
caso ainda não esteia(am) definido(s). O cam p o referenle , á PO . tíPtie de
o p eração do equi p amento deverá, obrigatoriamente, ser Preenchido,
h.2 - todas as informácães adicionais relativas ÀS instelacóes p ro p ostaS, consideradas . p ertinentes e que não tenham cam p o p revisto no formulário corres p ondente, deverão ser indicadas em formulário
p adronizado p ró p rio p ara tal fim.
c - declaração do rewresentante legal da entidade de que - In'
terrom p erá suaS transmissões, em caso de Interférencias em estacões de
telecomunicacõet regularmente autorizadas e instaladas ake* q ue os• p roblemas sejam sanados:
d - diagramas de irradiação e es p ecificações tecnicas dos
sistemas irradiantes propostos
e - p arecer conclusivo, assinado p elo enãenheiro projetista,
atestando que o p rojeto•das instalacões p ro p ostaS atende a todas as
exigências das normas técnicas em vj g er, enli c a ve i s às mesmas;
f - declaração do en g enheiro A neretis.le atestando que es ' inetalacaes p ro p ostas não ferem os g abaritos de p roteção- ao vão, ou derliracão do órgão com p etente do Ministério da Aeronáutica autorizando as
instalações p ro p ostas ou, se for o caso, dectwredão de• ioegletepcia dó
aeródromo na re g ião, q uando se ,tratar de eStacOes fixas;
- Anotação de Res p onsabilidade Tiçnica - ART. referente ao
p rojeto de instalação;
111 - Encontrando se a solicitação de acordo com o item 14.1,
e estando a(s) froqUencia(s) indicada(s) Pe+05 igIte,reSJedOS ja- devidamente atribuidas ao Serviço Auxiliar de Radiodifusão e ÉO,fMArtS)S, t
Ministerio das Comunicações, através do De p artamento de Outor g as da Se- .
cretaria de Fiscalização e Outorga, Procederá 'a'analIst das : Poisibilidades de consignação das mesmas, e ex p edirá o- com p etente ato de autori.:
zação p ara instalação da(s) estação(óes), onde fixará - o prezo para e'
entidade p rovidenciar a efetivação do q ue foi aútóriiado.

IV - A partir da data de publicação desta Portaria, as entidades q ue forem autorizadas a executar o Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Corretatos, terá,' o p razo máximo de 12 cfaze3 meses . . contado á
p artir da data de ex p edição do ato de
_ autorização , , para soticitat tiCeoca pira funcionamento: .
1V.1 - As entidades concessionárias, permisslonaTias oU a q uelas autorizadas a executar serviço de radiodifusão, et faSe de iheteAacào, detentoras de atos de autorização pára execução dó Serviço Am4liar de Radiodifusão e Correlatds, terão o prazo máximo dó 12 (ddze.),
meses, contado a p artir da data do licenciamento dó serviço Orinc17,1t)
•
Para solicitar licenciamento de suas & g-tacõesPV.2 - As entidades jà autorizadas a , executar Serviço .Auxi,
liar de Radiodifusão e Correlato e q ue ainda não efetivarain, ás .0-0mi-

