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Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N° 3.151, DE 13 DE JUNHO DE 2018
Reabilitação à fruição dos incentivos
fiscais de que trata o Decreto nº 5.906, de
26 de setembro de 2006
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 87, parágrafo único,
incisos II e IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto
no art. 9º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, nos arts. 33 e
36 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando
o que consta do Processo MCTIC nº 01250.062800/2017-91, de 10
de outubro de 2017, resolve:
Art. 1º Conceder reabilitação à fruição dos benefícios fiscais
de que trata o Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, à
empresa Datasonic Indústria e Distribuição de Eletrônicos Ltda.,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda - CNPJ sob o nº 07.179.175/0001-57, cujas habilitações
foram suspensas pela Portaria MCTIC nº 1.067, de 26 de fevereiro de
2018, publicada no DOU de 7 de março de 2018, em face do
adimplemento das obrigações legais, no prazo concedido.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogada a Portaria MCTIC nº 1.067, de 26 de
fevereiro de 2018, publicada no DOU de 7 de março de 2018.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 3.238, DE 20 DE JUNHO DE 2018
Dispõe sobre permissão e concessão para
execução dos serviços de radiodifusão
sonora em frequência modulada e de sons e
imagens,
com
fins
exclusivamente
educativos
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, incisos II e IV, da Constituição,
e observado o disposto nos artigos 13 e 14 do Decreto-Lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967, e no Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, determina:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Portaria estabelece as condições e os
procedimentos de permissão e concessão para a execução dos
serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada e de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos.
Art. 2º A radiodifusão educativa destina-se, exclusivamente,
à divulgação de programação educativo-cultural, sem finalidade
lucrativa.
§ 1º O tempo destinado à emissão dos programas educativoculturais será integral nas emissoras educativas, sem prejuízo do
estabelecido no artigo 28, item 12, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 1963, no que
couber.
§ 2º São programas educativo-culturais aqueles que:
I - respeitam os princípios e objetivos estabelecidos no art. 3º
desta Portaria;
II - atuam conjuntamente com os sistemas de ensino de
qualquer nível ou modalidade, visando à educação básica e superior e
à formação para o trabalho;
III - abrangem as atividades de divulgação educacional,
cultural, pedagógica e de orientação profissional, sempre de acordo
com os objetivos nacionais; e
IV - veiculam conteúdos de caráter recreativo, informativo
ou de divulgação desportiva, desde que presentes em sua
apresentação elementos instrutivos ou enfoques educativo-culturais.
Art. 3º As emissoras executantes dos serviços de
radiodifusão, com fins exclusivamente educativos, deverão atender,
em sua programação, aos seguintes princípios e objetivos:
I - transmissão de programas que detenham, exclusivamente,
finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II - cooperação com os processos educacionais e de
formação crítica do cidadão para o exercício da cidadania e da
democracia, em especial mediante a transmissão de aulas,
conferências, palestras e debates;
III - promoção da cultura nacional e regional, bem como da
produção independente, ampliando a presença desses conteúdos em
sua grade de programação;
IV - preferência à produção local e regional;
V - respeito aos direitos humanos e aos valores éticos e
sociais da pessoa e da família;
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VI - não discriminação religiosa, político-partidária,
filosófica, étnica, de gênero ou de opção sexual; e
VII - observância de preceitos éticos no exercício das
atividades de radiodifusão.
§ 1º As programações opinativas e informativas deverão
observar os princípios da pluralidade de opinião e de versão
simultânea em matérias polêmicas, divulgando, sempre, as diferentes
interpretações relativas aos fatos noticiados.
§ 2º As emissoras educativas poderão instituir mecanismos
que permitam cidadãos e organizações da sociedade civil emitir
opiniões sobre assuntos abordados em sua programação, bem como
manifestar
ideias,
propostas,
sugestões,
reclamações
ou
reivindicações.
Art. 4º Todos os processos regidos por esta Portaria são
públicos, ressalvados os dados e documentos protegidos por sigilo ou
pelo direito à privacidade, à honra e à imagem da pessoa.
§ 1º Qualquer interessado poderá solicitar acesso aos
processos de que trata o caput, mediante encaminhamento de pedido
de vista, o qual será regido pelas normas de gestão de documentos,
processos e arquivos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações - MCTIC.
§ 2º Quando não for autorizado o acesso integral à
informação por ser parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à
parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia, com
ocultação da parte sob sigilo.
Art. 5º As exigências feitas pelo MCTIC deverão ser
cumpridas nos prazos estabelecidos nesta Portaria ou no prazo
assinalado no expediente encaminhado à entidade, sob pena de
indeferimento da solicitação e arquivamento do processo.
Art. 6º Com exceção da documentação a ser apresentada em
procedimentos de seleção pública, e salvo disposição legal em
contrário, as certidões e documentos comprobatórios que constem em
base de dados oficial da administração pública federal serão obtidos,
sempre que possível, diretamente pelo MCTIC.
§ 1º Salvo previsão legal expressa em contrário, os
documentos solicitados poderão ser apresentados em cópia simples.
§ 2º Havendo dúvida fundada quanto à autenticidade de
documentos ou à veracidade do seu conteúdo, poderá ser solicitada a
apresentação do documento original, de cópia autenticada ou o
reconhecimento de firma.
§ 3º Não serão aceitos requerimentos apresentados em
desconformidade com os modelos previstos nos anexos desta Portaria
e disponibilizados no sítio eletrônico do MCTIC na Internet.
CAPÍTULO II
DA MANIFESTAÇÃO FORMAL DE INTERESSE
Art. 7º As pessoas jurídicas interessadas em obter concessão
ou permissão para execução dos serviços de radiodifusão sonora em
frequência modulada e de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, poderão apresentar manifestação formal de interesse ao
MCTIC, mediante preenchimento do formulário constante do Sistema
de Controle de Informações de Radiodifusão - SISRD, disponível
para acesso no sítio eletrônico do MCTIC na Internet.
§ 1º As manifestações de interesse formuladas no SISRD
serão consideradas para a elaboração do Plano Nacional de Outorgas
de Radiodifusão Educativa - PNO-Educ.
§ 2º A apresentação da manifestação formal de interesse não
dá início ao processo de outorga, não confere direito de preferência e
não dispensa os interessados de atenderem as condições e os prazos
previstos em edital.
CAPÍTULO III
DO PLANO NACIONAL DE OUTORGAS DE
RADIODIFUSÃO EDUCATIVA
Art. 8º O MCTIC divulgará, periodicamente, o PNO-Educ,
que conterá:
I - cronograma dos editais de seleção pública;
II - localidades a serem contempladas com oportunidades de
novas outorgas relativas aos serviços de radiodifusão sonora em
frequência modulada e de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos; e
III - os canais a serem designados em cada localidade para
execução do serviço.
Art. 9º O PNO-Educ visa a dar transparência e visibilidade
aos procedimentos e critérios utilizados para seleção de localidades a
serem contempladas com oportunidades de novas outorgas, e a sua
publicação não gera qualquer direito ou garantia aos interessados de
que os editais nele previstos serão publicados.
Art. 10. Na elaboração do PNO-Educ, o MCTIC considerará
apenas as localidades para as quais houve manifestação formal de
interesse para execução dos serviços.
Parágrafo único. Por razões técnicas, os editais de seleção
pública podem deixar de abranger localidades constantes do PNOEduc.
CAPÍTULO IV
DA SELEÇÃO PÚBLICA
Seção I
Das Fases da Seleção Pública
Art. 11. As outorgas de concessão e permissão para a
execução dos serviços de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos serão precedidas de procedimento de seleção, que
obedecerá às seguintes fases:
I - publicação do edital e inscrição;
II - classificação;
III - habilitação e recurso; e
IV - homologação do resultado.
Art. 12. A seleção pública será processada e julgada em
estrita observância aos princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
da segurança jurídica, do julgamento objetivo, da presunção de boa-
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fé, da duração razoável do processo, da racionalização de métodos e
padronização de procedimentos e da adoção de formas simples e
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos e deveres dos interessados.
Seção II
Da Publicação do Edital e da Inscrição
Art. 13. O MCTIC dará publicidade ao procedimento de
seleção por meio de publicação de extrato do edital no Diário Oficial
da União e de divulgação do seu texto integral em seu sítio eletrônico
na Internet.
§ 1º O edital deverá conter, entre outros, os seguintes
elementos e requisitos:
I - objeto do procedimento de seleção;
II - tipo e características técnicas do serviço;
III - localidade de execução do serviço;
IV - prazo da concessão ou permissão;
V - referência à regulamentação pertinente;
VI - prazo para recebimento da documentação;
VII - relação de documentos exigidos para habilitação;
VIII - quesitos e critérios para julgamento das propostas;
IX - menção de que a localidade objeto do procedimento de
seleção encontra-se em faixa de fronteira, quando for o caso;
X - prazos e condições para interposição de recursos;
XI - minuta do contrato, contendo suas cláusulas essenciais;
e
XII - condições e critérios para apresentação do pedido de
impugnação do edital.
§ 2º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o
edital, devendo protocolar o pedido em até cinco dias úteis, contados
da sua publicação no Diário Oficial da União, devendo o MCTIC
julgar e responder à impugnação em até quinze dias.
Art. 14. Somente poderão participar do procedimento de
seleção as pessoas jurídicas cuja sede, campus ou filial estejam
situadas no Estado ou no Distrito Federal onde se dará a seleção, e
que se enquadrem como:
I - Estados, Distrito Federal e Municípios;
II - Instituições de Educação Superior - IES, credenciadas
pelo Ministério da Educação - MEC, inclusive aquelas que estão sob
a condição de mantidas; ou
III - fundações de direito público e de direito privado.
§ 1º As IES a que se refere o inciso II do caput classificamse, segundo sua organização acadêmica, em:
I - Universidades;
II - Centros Universitários; e
III - Faculdades.
§ 2º Para fins do disposto nesta Portaria, os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são equiparados às
Universidades Federais.
§ 3º Com exceção das pessoas jurídicas de direito público, as
demais entidades interessadas em participar do procedimento de
seleção deverão possuir, entre as finalidades institucionais previstas
nos respectivos atos constitutivos ou estatuto, a de executar serviços
de radiodifusão.
§ 4º A União não se submete ao procedimento de seleção de
que trata esta Portaria, já que compete a ela explorar, por meio de
simples consignação, os serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, nos termos do art. 21, inciso XII, alínea "a", da
Constituição, observando, no que couber, o disposto na Lei nº 11.652,
de 7 de abril de 2008, na Portaria nº 4, de 17 de janeiro de 2014, e
nas demais legislações correlatas.
Art. 15. No procedimento de seleção, a IES que estiver sob
a condição de mantida deverá apresentar requerimento em conjunto
com sua mantenedora, nos termos da lei.
§ 1º Para os casos de que trata o caput, o serviço será
executado, obrigatoriamente, pela IES mantida, sendo as demais
obrigações legais e regulamentares da outorga de responsabilidade
tanto da IES mantida quanto de sua mantenedora, conforme o caso.
§ 2º É vedada a alienação da IES mantida, de modo a
preservar a relação jurídica entre ela e a sua mantenedora, sob pena
de inabilitação no procedimento de seleção.
Art. 16. As pessoas jurídicas interessadas em executar os
serviços de radiodifusão com fins exclusivamente educativos deverão
apresentar requerimento de outorga, firmado por seu representante
legal, juntamente com todos os documentos para habilitação, no prazo
previsto em edital, sob pena de inabilitação.
§ 1º Os interessados em participar do procedimento de
seleção devem apresentar requerimento de outorga individual para
cada localidade pretendida.
§ 2º As pessoas jurídicas de direito público, inclusive as IES
públicas, deverão apresentar o requerimento de outorga, declarações e
todos os documentos para habilitação constantes do Anexo I.
§ 3º As IES privadas, juntamente com suas mantenedoras,
quando for o caso, deverão apresentar o requerimento de outorga,
declarações e todos os documentos para habilitação constantes do
Anexo II.
§ 4º As fundações de direito privado deverão apresentar o
requerimento de outorga, declarações e todos os documentos para
habilitação constantes do Anexo III, bem como convênio, firmado
com uma única IES credenciada pelo MEC, com sede ou campus no
Estado ou no Distrito Federal onde o serviço será executado, que
garanta o fornecimento de suporte pedagógico e técnico à edição de
programas voltados exclusivamente para a educação.
§ 5º O convênio de que trata o § 4º deverá conter, no
mínimo:
I - qualificação das entidades conveniadas;
II - objeto do convênio;
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