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SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA Nº 63, DE 27 DE MAIO DE 2013

Altera o Regimento Interno da Comissão
Permanente de Avaliação de Documentos
Sigilosos do Ministério das Comunicações
- CPADS-MC.

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, SUBSTITUTO, DO MI-
NISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 70, inciso XV, do Regimento Interno da Secretaria-
Executiva, aprovado pela Portaria nº 143, de 9 de março de 2012
e,

Considerando o disposto no art. 6º da Portaria nº 304, de 18
de junho de 2012, resolve:

Art.1º O artigo 8º da Portaria nº 369, de 23 de agosto de
2012, que aprova o Regimento Interno da Comissão Permanente de
Avaliação de Documentos Sigilosos do Ministério das Comunicações
- CPADS-MC, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º A CPADS-MC se reunirá trimestralmente, em ca-
ráter ordinário, para deliberar sobre os temas de sua competência.

.............................................................................................."
(NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação

JAMES MARLON AZEVEDO GÖRGEN

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR

PORTARIA Nº 417, DE 24 DE MAIO DE 2013

Delega ao Superintendente de Outorga e
Recursos à Prestação a competência para
aprovar locais específicos como sendo de
infraestrutura urbana deficiente, para que as
prestadoras de serviços de televisão por as-
sinatura interessadas, a pedido, possam
atendê-los com os requisitos indicados no
Anexo III do Plano Geral de Metas de Qua-
lidade para os Serviços de Televisão por
Assinatura (PGMQ-Televisão por Assina-
tura), aprovado pela Resolução nº 411, de
14 de julho de 2005, e alterada pela Re-
solução nº 493, de 27 de fevereiro de
2008.

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral
de Telecomunicações - LGT) e pelo art. 35 do Regulamento da
Anatel, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,

CONSIDERANDO o disposto no art. 114 do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013,
quanto à delegação e avocação de competências no âmbito da Ana-
tel;

CONSIDERANDO o disposto no art. 11 e seguintes da Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, quanto à delegação e avocação de
competências;

CONSIDERANDO o disposto no art. 11 do Decreto-Lei nº
200, de 25 de fevereiro de 1967, e no disposto em seu Regulamento,
aprovado pelo Decreto nº 83.937, de 6 de setembro de 1979, referente
à delegação de competência na Administração Pública Federal;

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Superin-
tendência de Outorga e Recursos à Prestação, por meio do art. 156 do
Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29
de abril de 2013;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior agi-
lidade às decisões finais referentes aos processos de outorga sob
responsabilidade da Superintendência de Outorga e Recursos à Pres-
tação;

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º do Plano Geral de
Metas de Qualidade para os Serviços de Televisão por Assinatura
(PGMQ-Televisão por Assinatura), aprovado pela Resolução nº 411,
de 14 de julho de 2005, e alterada pela Resolução nº 493, de 27 de
fevereiro de 2008;

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Diretor, em
sua Reunião nº 698, de 23 de maio de 2013; e

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº
53500.010333/2013, resolve:

Art. 1º Delegar ao Superintendente de Outorga e Recursos à
Prestação a competência para aprovar locais específicos como sendo
de infraestrutura urbana deficiente, para que as prestadoras de ser-
viços de televisão por assinatura interessadas, a pedido, possam aten-
dê-los com os requisitos indicados no Anexo III do Plano Geral de
Metas de Qualidade para os Serviços de Televisão por Assinatura
(PGMQ-Televisão por Assinatura), aprovado pela Resolução nº 411,
de 14 de julho de 2005, e alterada pela Resolução nº 493, de 27 de
fevereiro de 2008.

Parágrafo único. A delegação objeto desta portaria inclui a
assinatura dos Atos e Termos decorrentes, devendo as decisões ado-
tadas mencionar explicitamente esta qualidade, sendo consideradas
para todos os efeitos, especialmente para interposição de recurso
administrativo, como editadas pelo Superintendente.

Art. 2º O prazo da delegação, conferida nos termos do artigo
anterior, é indeterminado.

Parágrafo único. A presente delegação não envolve a perda,
pelo delegante, dos correspondentes poderes, sendo-lhe facultado,
quando entender conveniente e a qualquer tempo, exercê-los mediante
avocação do caso, sem prejuízo da validade da delegação.

Art. 3º Revogar a Portaria nº 896, de 25 de outubro de
2012.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

PORTARIA Nº 418, DE 24 DE MAIO DE 2013

Delega competências para assinar os ter-
mos de autorização dos serviços de tele-
comunicações, de autorização de uso de ra-
diofrequências e de direito de exploração
de satélite, bem como suas alterações e atos
extintivos.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELE-
COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo art. 32 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de
Telecomunicações - LGT) e pelo art. 46 do Regulamento da Anatel,
aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,

CONSIDERANDO o disposto no art. 114 do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013,
quanto à delegação e avocação de competências no âmbito da Ana-
tel;

CONSIDERANDO o disposto no art. 11 e seguintes da Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, quanto à delegação e avocação de
competências;

CONSIDERANDO o disposto no art. 11 do Decreto-Lei nº
200, de 25 de fevereiro de 1967, e no disposto em seu Regulamento,
aprovado pelo Decreto nº 83.937, de 6 de setembro de 1979, referente
à delegação de competência na Administração Pública Federal;

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Superin-
tendência de Outorga e Recursos à Prestação, por meio do art. 156 do
Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29
de abril de 2013;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior agi-
lidade às decisões finais referentes aos processos de outorga sob
responsabilidade da Superintendência de Outorga e Recursos à Pres-
tação;

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Diretor, em
sua Reunião nº 698, de 23 de maio de 2013;

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº
53500.010335/2013, resolve:

Art. 1º Delegar ao Superintendente de Outorga e Recursos à
Prestação a competência para assinar os termos de autorização dos
serviços de telecomunicações, de autorização de uso de radiofre-
quências e de direito de exploração de satélite, bem como suas al-
terações e atos extintivos.

Parágrafo único. As decisões adotadas deverão mencionar
explicitamente esta qualidade, sendo consideradas para todos os efei-
tos, especialmente para interposição de recurso administrativo, como
editadas pelo Superintendente.

Art. 2º O prazo da delegação, conferida nos termos do artigo
anterior, é indeterminado.

§ 1º A presente delegação não envolve a perda, pelo de-
legante, dos correspondentes poderes, sendo-lhe facultado, quando
entender conveniente e a qualquer tempo, exercê-los mediante avo-
cação do caso, sem prejuízo da validade da delegação.

§ 2º A critério da Superintendência de Outorga e Recursos à
Prestação, fica permitida a subdelegação da competência ora de-
legada.

Art. 3º Revogar a Portaria nº 518, de 8 de maio de 2007, a
Portaria nº 1.018, de 5 de outubro de 2007, e a Portaria nº 480, de 22
de maio de 2012.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

JOÃO BATISTA DE REZENDE

PORTARIA Nº 419, DE 24 DE MAIO DE 2013

Delega competências para aprovar proce-
dimentos, requisitos técnicos, especifica-
ções ou acordos técnicos para operaciona-
lizar a certificação de produtos e sistemas,
conforme a regulamentação em vigor.

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral
de Telecomunicações - LGT), e art. 35 do Regulamento da Agência
Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7
de outubro de 1997,

CONSIDERANDO o disposto no art. 114 do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013,
quanto à delegação e avocação de competências no âmbito da Ana-
tel;

CONSIDERANDO o disposto no art. 11 e seguintes da Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, quanto à delegação e avocação de
competências;

CONSIDERANDO o disposto no art. 11 do Decreto-Lei nº
200, de 25 de fevereiro de 1967, e no disposto em seu Regulamento,
aprovado pelo Decreto nº 83.937, de 6 de setembro de 1979, referente
à delegação de competência na Administração Pública Federal;

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Superin-
tendência de Outorga e Recursos à Prestação, por meio do art. 156 do
Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29
de abril de 2013;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 9º e 11, inciso I,
do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para
Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 242, de 30 de no-
vembro de 2000;

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Diretor, em
sua Reunião nº 698, de 23 de maio de 2013;

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº
53500.010334/2013, resolve:

Art. 1º Delegar ao Superintendente de Outorga e Recursos à
Prestação a competência para aprovar procedimentos, requisitos téc-
nicos, especificações ou acordos técnicos para operacionalizar a cer-
tificação de produtos e sistemas, conforme a regulamentação em
v i g o r.

Parágrafo único. A delegação objeto desta portaria inclui a
assinatura dos Atos decorrentes, devendo as decisões adotadas men-
cionar explicitamente esta qualidade, sendo consideradas para todos
os efeitos, especialmente para interposição de recurso administrativo,
como editadas pelo Superintendente.

Art. 2º O prazo da delegação, conferida nos termos do artigo
anterior, é indeterminado.

Parágrafo único. A presente delegação não envolve a perda,
pelo delegante, dos correspondentes poderes, sendo-lhe facultado,
quando entender conveniente e a qualquer tempo, exercê-los mediante
avocação do caso, sem prejuízo da validade da delegação.

Art. 3º Revogar a Portaria nº 186, de 19 de abril de 2006.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação no Diário Oficial da União.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

PORTARIA Nº 9, DE 8 DE MAIO DE 2013

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO MINISTÉ-
RIO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o disposto no Anexo IV, Art. 72, § 1º, inciso I, da Portaria nº
143, de 9 de março de 2012, e considerando o que consta no processo
n.º 53000.049163/2005, resolve:

Art. 1º Autorizar a FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES, per-
missionária do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Mo-
dulada, com fins exclusivamente educativos, no município de La-
jeado, Estado do Rio Grande do Sul, canal 236 E (duzentos e trinta e
seis educativo), classe C, a executar o Serviço Auxiliar de Radio-
difusão de Ligação para Transmissão de Programas (LINK), no re-
ferido município, e aprovar seus locais de instalação, em confor-
midade com a Nota Técnica nº 748/2013/GTPU/DEOC/SCE-MC.

Art. 2º A estação somente poderá entrar em operação após a
obtenção do uso da radiofrequência associado ao Serviço, e seu início
efetivo, condicionada à emissão da respectiva Licença de Funcio-
namento pelo Ministério das Comunicações.

Art. 3º Determinar que, no prazo máximo de 12 (doze)
meses, contado a partir da data de publicação desta Portaria, a en-
tidade providencie a efetivação do que foi aprovado e requeira vis-
toria para fins de licenciamento ou encaminhe formulário de vistoria
conforme Portaria SCE/MC nº 159, de 8 de abril de 2009, publicada
no D.O.U. de 9 de abril de 2009.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 174, DE 27 DE MAIO DE 2013

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV,
da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 7o, 43 e 47, do
Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do
Processo DNPM no 821.417/1996, resolve:

Art. 1o Outorgar à Junqueira & Fonseca Comércio de Plantas
Naturais Ltda., concessão para lavrar Minério de Bauxita, no Mu-
nicípio de Águas da Prata, Estado de São Paulo, numa área de 161,20
hectares, delimitada por um Polígono que tem seus vértices coin-
cidentes com os Pontos de Coordenadas Geodésicas descritos a seguir
(Lat/Long): 21°54'33,149''S/46°41'59,600''W;
21°54'33,144''S/46°43'14,855''W; 21°54'49,400''S/46°43'14,858''W;
21°54'49,396''S/46°43'42,731''W; 21°54'24,362''S/46°43'42,726''W;
21°54'24,370''S/46°42'33,046''W; 21°54'10,390''S/46°42'33,045''W;
21°54'10,391''S/46°41'59,600''W; 21°54'33,149''S/46°41'59,600''W;
em SAD 69 e em Coordenadas Cartesianas delimitada por um Po-
lígono que tem um vértice a 100,0m, no rumo verdadeiro de
00°00'00''000 N, do Ponto de Coordenadas Geodésicas: Lat.

Ministério de Minas e Energia
.
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