Seção 1

ISSN 1677-7042

Atendidas as recomendações e as medidas de biossegurança contidas no
processo, esta comissão interna de biossegurança é apta a gerir os riscos associados às
atividades desenvolvidas na instituição.
A CTNBio esclarece que este extrato de parecer não exime a requerente do
cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis às atividades em
questão.
Maiores informações deverão ser solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao
Cidadão), disponível no site do MCTIC (www.mctic.gov.br).

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 4.094, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020
Reabilitação à fruição de incentivo fiscal de que trata
o art. 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991.

PAULO AUGUSTO VIANNA BARROSO

Ministério das Comunicações

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÕES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria MCTIC nº 5.071,
de 24 de setembro de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 8.248, de
1991, e no art. 36 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que
consta no Processo MCTI nº 01245.010156/2020-41, de 27 de outubro de 2020, resolve:
Art. 1º Reabilitar, nos termos do art. 36, § 4º, do Decreto nº 5.906, de 26 de
setembro de 2006, a empresa Fibersul Fibra Óptica e Acessórios Ltda., inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº
05.663.722/0001-40, à fruição do benefício fiscal de que trata a Lei nº 8.248, de 23 de
outubro de 1991, mediante a retomada da vigência das seguintes Portarias
Interministeriais:
I - Portaria Interministerial MCTI/MDIC/MF nº 815, de 12 de novembro de
2012, publicada no D.O.U de 16 de novembro de 2012;
II - Portaria Interministerial MCTIC/ME nº 3.394, de 24 de julho de 2019,
publicada no D.O.U de 31de janeiro de 2020; e
III - Portaria Interministerial MCTIC/ME nº 5.408, de 07 de novembro de 2019,
publicada no D.O.U de 31 de janeiro de 2020.
Art. 2º Fica revogada a Portaria MCTI nº 3.270, de 04 de setembro de 2020,
publicada em 09 de setembro de 2020.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1.143/SEI-MCOM, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto no art. 9º, inciso II, e no art. 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 01250.002609/2019-52, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão Itaimbé,
CNPJ nº 26.645.268/0001-74, cuja sede se situa na Rodovia SC 290, nº 248. Apto. 03, B.
Cidade Alta, Centro, na localidade de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, para
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, utilizando o canal 285, cuja frequência é de 104,9 MHz.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, 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.
Parágrafo único. A autorizada 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEONIDAS DE ARAÚJO MEDEIROS JUNIOR

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA

FÁBIO FARIA

EXTRATO DE PARECER TÉCNICO Nº 7.229/2020

PORTARIA Nº 1.212/SEI-MCOM, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso
de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05; do Artigo 5º,
inciso XIX do Decreto 5.591/05 e do Artigo 5º, inciso IV da Resolução Normativa Nº 1, de
20 de Junho de 2006 analisou a alteração da CIBio da instituição abaixo discriminada e
concluiu que o presente pedido atende às normas da CTNBio e à legislação pertinente que
visam garantir a biossegurança do meio ambiente, agricultura, saúde humana e animal.
Requerente: Embrapa Soja.
CQB: 002/96
Processo SEI nº: 01245.009675/2020-66
Assunto: Alteração da Comissão Interna de Biossegurança - CIBio
Extrato Prévio: 7340/2020 publicado em 22/10/2020
Decisão: DEFERIDO
Ementa: A requerente solicitou à Presidente da CTNBio parecer técnico
referente à nova composição da Comissão Interna de Biossegurança. Para tanto, o
responsável legal da instituição emitiu ato formal de alteração da CIBio, a saber: Ordem de
Serviço Embrapa Soja n° 13° de 08 de outubro de 2020, nomeando Ricardo Vilela
Abdelnoor, para compor a CIBio local e excluindo Alexandre Lima Nepomuceno e Álvaro
Manuel Rodrigues Almeida.
Atendidas as recomendações e as medidas de biossegurança contidas no
processo, esta comissão interna de biossegurança é apta a gerir os riscos associados às
atividades desenvolvidas na instituição.
A CTNBio esclarece que este extrato de parecer não exime a requerente do
cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis às atividades em
questão.
Maiores informações deverão ser solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao
Cidadão), disponível no site do MCTIC (www.mctic.gov.br).

Renova a concessão outorgada à Frequência
Brasileira de Comunicações Ltda., para executar o
serviço de radiodifusão sonora em onda média
regional, no Município de Garopaba, Estado de Santa
Catarina.
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo nº 53900.017366/2015-25, invocando as razões
presentes na Nota Técnica n.º 4104/2020/SEI-MCOM, chancelada pelo Parecer Jurídico n.º
00077/2020/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei n.o 4.117, de 27 de
agosto de 1962, por dez anos, a partir de 25 de julho de 2015, a concessão outorgada à
FREQUÊNCIA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES LTDA., nos termos do Decreto s/n.º, de 15 de
abril de 2002, publicado no Diário Oficial da União - D.O.U. de 16 de abril de 2002,
chancelado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n.º 102, de 2005,
publicado no Diário Oficial da União - DOU de 3 de março de 2005, para executar, sem
direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média regional, no
Município de Garopaba, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja concessão é renovada por
esta Portaria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e
seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO AUGUSTO VIANNA BARROSO

FÁBIO FARIA

EXTRATO DE PARECER TÉCNICO Nº 7.230/2020

PORTARIA Nº 1.453/SEI-MCOM, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso
de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05; do Artigo 5º,
inciso XIX do Decreto 5.591/05 e do Artigo 5º, inciso IV da Resolução Normativa Nº 1, de
20 de Junho de 2006 analisou a alteração da CIBio da instituição abaixo discriminada e
concluiu que o presente pedido atende às normas da CTNBio e à legislação pertinente que
visam garantir a biossegurança do meio ambiente, agricultura, saúde humana e animal.
Requerente: Universidade de Caxias do Sul.
CQB: 267/08
Processo SEI nº: 01245.009427/2020-15
Assunto: Alteração da Comissão Interna de Biossegurança - CIBio
Extrato Prévio: 7338/2020 publicado em 21/10/2020
Decisão: DEFERIDO
Ementa: A requerente solicitou à Presidente da CTNBio parecer técnico
referente à nova composição da Comissão Interna de Biossegurança. Para tanto, o
responsável legal da instituição emitiu ato formal de alteração da CIBio, a saber: Portaria
n° 99 de 02 de julho de 2019, nomeando Ana Paula Longaray Delamare (Presidente),
Mariana Roesch Ely e André Felipe Streck, para comporem a CIBio local e excluindo Alceno
Adalberto Hollenbach.
Atendidas as recomendações e as medidas de biossegurança contidas no
processo, esta comissão interna de biossegurança é apta a gerir os riscos associados às
atividades desenvolvidas na instituição.
A CTNBio esclarece que este extrato de parecer não exime a requerente do
cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis às atividades em
questão.
Maiores informações deverão ser solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao
Cidadão), disponível no site do MCTIC (www.mctic.gov.br).

Institui o Comitê de Proteção de Dados Pessoais no
âmbito do Ministério das Comunicações.
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em
vista o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, resolve:
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Ministério das Comunicações o Comitê
Gestor de Proteção de Dados Pessoais, vinculado à Secretaria-Executiva do Ministério,
responsável pela elaboração do Programa de Governança em Privacidade - PGP do
Ministério das Comunicações, pela avaliação dos mecanismos de tratamento e proteção de
dados existentes e pela proposição de ações voltadas ao seu aperfeiçoamento, com vistas
ao cumprimento das disposições da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018.
Parágrafo único. O Encarregado pelo tratamento de dados pessoais será
escolhido na primeira reunião do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais e, em
seguida, será editada Portaria com sua identidade e suas informações de contato.
Art. 2º. O Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais será composto por
representantes titulares e suplentes de cada uma das unidades administrativas
especificadas:
I - um representante da Secretaria-Executiva, que o coordenará;
II - um representante da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas;
III - um representante da Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão
Estratégica;
IV - um representante da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação;
V - um representante da Consultoria Jurídica;
VI - um representante da Assessoria Especial de Comunicação Social;
VII - um representante da Assessoria Especial de Controle Interno/Ouvidoria;
VIII - um representante da Secretaria de Radiodifusão;
IX - um representante da Secretaria de Telecomunicações;
X - um representante da Secretaria de Publicidade e Promoção; e
XI - um representante da Secretaria de Comunicação Institucional.
§1º Os titulares de cada uma das unidades administrativas especificadas acima
escolherão os representantes do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais de acordo
com a experiência, o conhecimento e qualificação técnica exigida para a função.
§2º A relação dos representantes do Comitê Gestor de Proteção de Dados
Pessoais será publicada no site do Ministério das Comunicações.
§3º A participação no Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais será
considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 3º São atribuições do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais :
I - elaborar e submeter à Secretaria-Executiva, para aprovação, no prazo de 30
dias após a publicação desta Portaria, Programa de Governança em Privacidade, em
conformidade com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei n.
13.709, de 14 de agosto de 2018), contemplando as seguintes etapas:
a) treinamento e conscientização;
b) identificação da Equipe de Proteção de Dados e do Encarregado;
c) definição da Estratégia de Proteção de Dados;
d) avaliação da realidade organizacional;
e) elaboração dos Documentos de Privacidade; e
f) implementação e monitoramento.

PAULO AUGUSTO VIANNA BARROSO
EXTRATO DE PARECER TÉCNICO Nº 7.231/2020
O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso
de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05; do Artigo 5º,
inciso XIX do Decreto 5.591/05 e do Artigo 5º, inciso IV da Resolução Normativa Nº 1, de
20 de Junho de 2006 analisou a alteração da CIBio da instituição abaixo discriminada e
concluiu que o presente pedido atende às normas da CTNBio e à legislação pertinente que
visam garantir a biossegurança do meio ambiente, agricultura, saúde humana e animal.
Requerente: Instituto de Química de São Carlos.
CQB: 245/08
Processo SEI nº: 01245.009612/2020-18
Assunto: Alteração da Comissão Interna de Biossegurança - CIBio
Extrato Prévio: 7337/2020 publicado em 21/10/2020
Decisão: DEFERIDO
Ementa: A requerente solicitou à Presidente da CTNBio parecer técnico
referente à nova composição da Comissão Interna de Biossegurança. Para tanto, o Diretor
da instituição emitiu ato formal de alteração da CIBio, a saber: PORTARIA IQSC 1732/2020,
nomeando Fernanda Canduri como nova presidente da CIBio.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020112500076
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

