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Nº 180, segunda-feira, 21 de setembro de 2015
PORTARIA N o- 2.513, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art.
9º e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, c/c a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do
processo nº 53000.022119/2008-65, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA UNIDOS PELA COMUNICAÇÃO (ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELA COMUNICAÇÃO),
com sede à Amaral Peixoto KM. 90 N o- S/N - B. Bananeiras Araruama - RJ, na localidade de Araruama/ RJ, para executar o Serviço
de Radiodifusão Comunitária pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
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 A entidade autorizada deverá operar com utilização
da frequência de 98.7 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Parágrafo único. A entidade deverá iniciar a execução do
serviço em caráter definitivo no prazo de seis meses, contado da data
de publicação do ato de deliberação a que se refere o caput.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO BERZOINI
PORTARIA N o- 4.321, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos
II e IV, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o parágrafo único do art. 10 do Decreto
nº 4.520, de 16 de dezembro de 2002, o qual preceitua que, quando
se tratar de ato baixado em função de política setorial, o ônus do
pagamento da publicação do ato poderá ficar a cargo do órgão expedidor, e
CONSIDERANDO o entendimento sobre a matéria, exposto
no Parecer nº 42/2012/CONJUR-MC/AGU e na Nota Técnica nº
9451/2015/SEI-MC, resolve:
Art. 1º Determinar que o Ministério das Comunicações assuma o ônus do pagamento de publicação, no Diário Oficial da
União, dos atos de consignação de canal digital.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO BERZOINI
PORTARIA N o- 4.334, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015
Dispõe sobre o serviço de radiodifusão comunitária.
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso das atribuições 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:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Portaria visa regulamentar as disposições relativas ao Serviço de Radiodifusão Comunitária, instituído pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
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, com sede na localidade
de prestação do serviço.
Art. 2º A presente Portaria regerá a relação jurídica entre o
Ministério das Comunicações e as entidades interessadas em obter
autorização ou que já prestem o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Parágrafo único. A relação jurídica terá início com o protocolo do pedido de outorga e terminará com a extinção do processo
administrativo ou da autorização, sem prejuízo de eventual apuração
de infração.
Art. 3º Todos os processos regidos por essa Portaria são
públicos, sendo livre a vista deles a qualquer pessoa, observadas as
disposições da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 4º Deverão ser sanadas todas as irregularidades meramente formais, entendidas como aquelas a que esta Portaria, o
Decreto nº 2.615, de 1998, ou a Lei nº 9.612, de 1998, não cominem
inabilitação ou indeferimento.
Art. 5º As entidades credenciadas para a utilização do Sistema Eletrônico de Informações - SEI - serão notificadas 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.

Art. 6º Os documentos solicitados poderão ser apresentados
em cópia simples.
§ 1º Havendo dúvida fundada quanto à sua autenticidade, o
Ministério das Comunicações poderá solicitar a apresentação do documento original ou de cópia autenticada.
§ 2º Não será exigida prova de fato já comprovado pela
apresentação de outro documento válido.
§ 3º Documentos comprobatórios que constem em base de
dados oficial da administração pública federal serão obtidos diretamente pelo Ministério das Comunicações.
§ 4º Serão aceitos requerimentos apresentados em desconformidade com os modelos previstos nesta Portaria, desde que contenham todas as informações essenciais constantes do respectivo formulário padrão.
Art. 7º Para os fins desta Portaria, considera-se:
I - Entidade interessada: a associação civil ou fundação que
pretende obter autorização para prestar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária;
II - Caráter comunitário: o conjunto de características da
entidade que, dando cumprimento ao que determina a normatização
aplicável ao Serviço de Radiodifusão Comunitária, assegura a participação democrática e isonômica dos associados nos foros de deliberação, inclusive mediante a garantia ampla de direito de voz e
voto, da possibilidade de ingresso de novos associados e da alternância dos membros de seu corpo diretivo;
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, em especial mediante compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais;
IV - Proselitismo: todo empenho ativista que, por meio da
programação da emissora comunitária, objetive conseguir adeptos para uma doutrina, filosofia, religião ou ideologia;
V - Concorrência: a relação que se estabelece entre entidades
concorrentes, tidas como todas as interessadas cujos processos possam influir ou ser influenciados mutuamente em razão da proximidade entre os sistemas irradiantes, sendo de duas espécies:
a) Direta: quando os sistemas irradiantes distem menos de 4
(quatro) quilômetros; e
b) Indireta: quando entidades que não concorram diretamente
tenham pelo menos uma concorrente direta em comum;
VI - Cessão: o ato que, sem necessidade de instrumento
formal, transfere a titularidade da emissora ou de horários da programação de modo definitivo;
VII - Arrendamento: o ato que, sem necessidade de instrumento formal, transfere o uso e gozo da emissora ou de horários da
programação sem transferência da titularidade;
VIII - Cobertura restrita: a área compreendida pela circunferência de raio igual ou inferior a 1.000 (mil) metros em cujo centro
está situada a antena transmissora.
Parágrafo único. A depender do ambiente de propagação e
mantidas as características técnicas da autorização, o sinal eletromagnético pode ter um nível adequado para recepção além dos limites da cobertura restrita.
CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE OUTORGA
Seção I
Das Fases da Seleção Pública
Art. 8º O processo de outorga de autorização para prestar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária obedecerá às seguintes fases:
I - publicação do edital;
II - habilitação;
III - seleção da entidade com maior representatividade;
IV - instrução do processo selecionado; e
V - procedimentos para finalizar a outorga de autorização.
Art. 9º A seleção pública obedecerá aos seguintes princípios:
I - isonomia, vinculação ao edital e julgamento objetivo;
II - presunção de boa-fé;
III - duração razoável do processo administrativo;
IV - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
V - racionalização de métodos e padronização de procedimentos;
VI - eliminação de exigências desproporcionais ou cujo custo
econômico ou social seja superior ao risco envolvido; e
VII - interpretação da norma administrativa da forma que
melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada
aplicação retroativa de nova interpretação.
Seção II
Do Cadastro de Demonstração de Interesse
Art. 10. O Cadastro de Demonstração de Interesse - CDI - é
o instrumento pelo qual a entidade demonstra ao Ministério das Comunicações interesse na publicação de edital de seleção pública para
localidade específica.
§ 1º O objetivo do CDI é, exclusivamente, o de identificar a
demanda por outorgas e fornecer subsídios para a elaboração do
Plano Nacional de Outorgas - PNO -, não gerando direito à autorização ou ao funcionamento de estação de rádio comunitária.
§ 2º A publicação de editais com o fim de atender ao CDI
fica sujeita à análise de conveniência e oportunidade do Ministério
das Comunicações.
§ 3º A apresentação de CDI não dá início ao processo de
outorga, não confere direito de preferência e não dispensa a entidade
interessada de atender ao edital nas condições e prazos estabelecidos.
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Art. 11. O CDI deverá ser apresentado mediante a utilização
do formulário padronizado (Anexo 1), disponível no sítio eletrônico
do Ministério das Comunicações, e deverá ser entregue preferencialmente por meio eletrônico.
Art. 12. O CDI não será registrado pelo Ministério das Comunicações quando:
I - for formulado por pessoa física ou por pessoa jurídica que
não seja associação civil ou fundação;
II - o local proposto para instalação do sistema irradiante:
a) estiver a uma distância inferior a 4 (quatro) quilômetros
do sistema irradiante de uma entidade autorizada a prestar o Serviço
de Radiodifusão Comunitária no mesmo Município;
b) se encontrar em área que não atenda a qualquer comunidade; ou
c) estiver fora do limite geográfico do Município para onde
estiver sendo solicitada a outorga;
III - for ininteligível;
IV - apresentar incorreções quanto ao CNPJ, ao endereço
pretendido para instalação do sistema irradiante ou à assinatura do
representante legal da entidade.
Parágrafo único. A existência de processo de outorga em
andamento para a localidade não é óbice ao registro do CDI.
Art. 13. Da decisão que nega o registro do CDI não cabe
recurso.
Art. 14. As entidades que não lograrem o registro poderão
apresentar novo CDI a qualquer tempo.
Art. 15. O Ministério das Comunicações disponibilizará na
internet uma listagem dos Municípios com CDI registrado, mas ainda
não atendido.
Seção III
Do Plano Nacional de Outorga e dos Editais de Seleção
Pública
Art. 16. O Ministério das Comunicações divulgará, anualmente, um PNO, contendo o cronograma dos editais a serem publicados nos períodos subsequentes.
§ 1º A qualquer tempo, o Ministério das Comunicações poderá publicar novos editais, em paralelo ao PNO, com o fim de
atender comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, assentamentos rurais, de matriz africana e colônias agrícolas, além de outras
consideradas tradicionais, e municípios onde não haja entidades autorizadas.
§ 2º O cronograma deverá indicar as datas prováveis para
publicação dos editais e os Municípios contemplados.
§ 3º A escolha dos municípios observará, prioritariamente, os
seguintes critérios:
I - atendimento a localidades onde não existam entidades
autorizadas para a execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária;
e
II - atendimento a Cadastros de Demonstração de Interesse
registrados.
Art. 17. Observado o disposto no PNO, o Ministério das
Comunicações publicará no Diário Oficial da União extrato de edital
com a finalidade de convocar as entidades interessadas a participarem
da Seleção Pública.
Parágrafo único. O edital será disponibilizado integralmente
na Internet.
Art. 18. A qualquer tempo, poderão ser excluídos do PNO ou
de edital os Municípios que apresentem inviabilidade técnica.
Art. 19. Do edital constará no mínimo:
I - os Municípios contemplados e os Estados correspondentes;
II - o canal de operação designado para cada Município;
III - o prazo de sessenta dias para apresentação da documentação, com a indicação expressa da data do início e do fim do
prazo;
IV - a relação circunstanciada de toda a documentação a ser
apresentada pelas entidades interessadas, indicando aquela cuja ausência implica a inabilitação;
V - o valor da taxa relativa às despesas de cadastramento,
bem como o banco, a agência e a conta na qual deverá ser efetuado
o depósito;
VI - as condições técnicas especiais, nos casos em que se
constatar limitação técnica no Município;
VII - as regras de seleção e os critérios de contagem e
validade das manifestações em apoio; e
VIII - o método de contagem de prazo; e
IX - os meios de divulgação oficial dos atos decisórios.
Parágrafo único. Qualquer modificação ou correção do edital
exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo incialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afete as condições gerais de habilitação ou seleção.
Art. 20. Findo o prazo de que trata o inciso III do art. 19, o
Ministério das Comunicações disponibilizará dentro de um mês, em
sua página na internet, a relação nominal das entidades que solicitaram autorização para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária em cada Município.
Seção IV
Da Habilitação
Art. 21. A habilitação é a fase do processo de outorga em
que o Ministério das Comunicações verifica a tempestividade da
apresentação dos documentos habilitantes e se estes atendem ao definido no edital.
Art. 22. São documentos habilitantes:
I - requerimento de outorga (Anexo 2);
II - estatuto social da entidade atualizado;
III - ata de constituição da entidade;
IV - ata de eleição dos atuais dirigentes;
V - prova de que todos os diretores são brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos;
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