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Ministério das Cidades
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
PORTARIA N o- 54, DE 14 DE MAIO DE 2015

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo art. 16, VI, do Anexo IX da Portaria nº 227, de 4 de
julho de 2003, do Ministério das Cidades, com a redação dada pela
Portaria nº 400, de 2 de setembro de 2005 e considerando o disposto
na Resolução nº 232, de 30 de março de 2007, do Conselho Nacional
de Trânsito - CONTRAN, que estabelece normas e procedimentos
para o licenciamento de Instituições Técnicas Licenciadas - ITL e
Entidades Técnicas Públicas ou Paraestatal - ETP para emissão do
Certificado de Segurança Veicular - CSV, resolve:
Art. 1º Aplicar, nos termos do art. 21, I, e II e da Resolução
nº 232, de 30 de março de 2007, do CONTRAN, sanção administrativa de advertência e suspensão de 30 (trinta) dias, à pessoa
jurídica DENAINSP INSPEÇÃO VEICULAR LTDA ME, CNPJ:
31.213.531/0001-96, situada no Município do Rio de Janeiro - RJ, na
Rua Francisco Real, nº 570, Padre Miguel, CEP 21.715-422, em
razão das irregularidades previstas nos itens 05 e 19, do Anexo da
Resolução CONTRAN 232/07, constatadas em fiscalização realizada
no dia 30/10/2014, constantes do Processo n° 80000.040716/201492
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ALBERTO ANGERAMI
o-

PORTARIA N 55, DE 14 DE MAIO DE 2015
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições legais, e, considerando o disposto na Resolução nº 232, de 30 de março de 2007,
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e na Portaria nº 27,
de 24 de maio de 2007, do Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN, bem como o que consta do Processo Administrativo nº
80000.051842/2011-20, resolve:
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria DENATRAN nº 103, de
03 de fevereiro de 2012, para modificar a razão social da Instituição
Técnica Licenciada (ITL) IRMÃOS MARTINS INSPEÇÕES VEICULARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.008.837/0001-63
para AVAL COTIA INSPEÇÕES VEICULARES LTDA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO ANGERAMI

.

Ministério das Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 2.098,
DE 14 DE MAIO DE 2015

1
Art. 4º O MC consignará ao MEC, mediante solicitação
deste, um canal digital com largura de banda de seis MHz. para a
exploração do Canal da Educação.
Parágrafo único. A consignação de que trata o caput:
I - dependerá de viabilidade técnica;
II - terá prazo de vigência indeterminado; e
III - será outorgada após a aprovação do projeto de instalação da emissora, de acordo com a regulamentação técnica e os
procedimentos previstos nas normas que regem as consignações dos
serviços de radiodifusão para a União.
Art. 5º O Canal da Educação poderá entrar em operação
quando o MEC possuir, cumulativamente:
I - ato de consignação;
II - aprovação dos locais e dos equipamentos de instalação;
e
III - autorização de uso de radiofrequência, expedida pela
Anatel.
Art. 6º A responsabilidade perante o MC em relação à prestação do serviço previsto nesta Portaria, bem como sobre as programações veiculadas, é exclusiva do MEC.
Art. 7º Observado o disposto em regulamentação específica
do MC, o MEC poderá utilizar o recurso de multiprogramação para
transmitir programações simultâneas, das quais, pelo menos:
I - uma faixa de programação será destinada, prioritariamente, à educação básica por meio da TV Escola; e
II - uma faixa de programação será destinada, prioritariamente, à educação superior.
§ l º As demais faixas de programação do Canal da Educação
deverão ser utilizadas para o atendimento dos princípios de que trata
o art. 3º.
§ 2º O MEC estabelecerá a banda destinada a cada uma das
faixas mencionadas nos incisos de que trata este artigo, respeitada,
pelo menos, a qualidade de resolução de definição padrão - SDTV,
sendo garantida a prioridade à TV Escola para a faixa com qualidade
de resolução em alta definição - HDTV sempre que o compartilhamento da banda sob responsabilidade do MEC permitir.
§ 3º O Canal da Educação poderá fazer uso de recursos de
portabilidade e interatividade, observada a regulamentação técnica
vigente e as outorgas necessárias para este fim.
§ 4º É vedada qualquer forma de proselitismo na programação.
§ 5º São vedadas, em todas as faixas de programação do
Canal da Educação, a veiculação de anúncios de produtos e serviços
e a venda de horários da grade de programação.
Art. 8º O MEC regulamentará a produção e o licenciamento
de conteúdos a serem veiculados no Canal da Educação.
Art. 9º O MEC criará uma Ouvidoria e o Conselho do Canal
da Educação, órgão de natureza consultiva.
§ lº O Conselho de que trata o caput será responsável por
verificar, exclusivamente, a observância da programação ao disposto
nos arts. 2º e 3º desta Portaria.
§ 2º O MEC regulamentará a composição, o funcionamento
e as atribuições do Conselho e da Ouvidoria referidos no caput.
§ 3º O Conselho de que trata o caput não terá competências
relacionadas ao procedimento de outorga e aos aspectos técnicos da
consignação para a execução do Canal da Educação.
§ 4º A composição do referido Conselho deve ser plural,
contando com a participação de representantes da sociedade civil, de
órgãos do Governo Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Estabelece as diretrizes para operacionalização do Canal da Educação no âmbito do
Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da
Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 13 do
Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, resolvem:
Art. 1º Ficam estabelecidas, por esta Portaria, as diretrizes
para a operacionalização do Canal da Educação, de que trata o inciso
II do art. 13 do Decreto nº 5.820, de 2006.
Parágrafo único. Aplica-se à consignação do Canal da Educação, no que couber, o disposto na legislação e nos instrumentos
normativos expedidos pelo Ministério das Comunicações - MC e pela
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, que tratam da execução do serviço de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia
digital.
Art. 2º O Canal da Educação tem como objetivo principal a
melhoria da qualidade da educação por meio da transmissão de conteúdos educacionais midiáticos, destinados ao desenvolvimento e
aprimoramento, dentre outros, do ensino a distância, da capacitação
de professores e disseminação de conhecimentos à população em
geral, nos termos da legislação que rege a educação brasileira.
Art. 3º O Canal da Educação atenderá, prioritariamente, em
sua programação, aos seguintes princípios:
I - a ampliação do conhecimento e enriquecimento do repertório cultural, científico e tecnológico da população de maneira
geral, especificamente crianças, adolescentes, jovens e adultos envolvidos em atividades educacionais;
II - a formação crítica do indivíduo para o exercício da
cidadania, da democracia e sua qualificação para o trabalho;
III - a promoção da cultura nacional e regional;
IV - a universalização dos direitos à educação, à informação,
à comunicação e à cultura, como outros direitos humanos e sociais.

RENATO JANINE RIBEIRO
Ministro de Estado da Educação

Nº 91, sexta-feira, 15 de maio de 2015
Art. 1 o- Renovar, por dez anos, a partir de 12 de setembro de
2011, a autorização outorgada à RC FM - Rádio Comunitária de
Itambé, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de
radiodifusão comunitária, no município de Itambé, estado de Pernambuco.
Art. 2 o- A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga
está sendo renovada por esta Portaria, reger-se-á pela Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, seus regulamentos e
normas complementares.
Art. 3 o- Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do §3o do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 4 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO BERZOINI
PORTARIA Nº 469, DE 5 DE MAIO DE 2015
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º, Parágrafo
Único, da Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista
o que consta dos Processos Administrativos nº 53730.000603/1998 e
nº 53000.056241/2011-31, resolve:
Art. 1 o- Renovar, por dez anos, a partir de 12 de dezembro de
2011, a autorização outorgada à Race FM - Rádio Comunitária Educadora FM, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de
radiodifusão comunitária, no município de Santa Rita, estado da Paraíba.
Art. 2 o- A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga
está sendo renovada por esta Portaria, reger-se-á pela Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, seus regulamentos e
normas complementares.
Art. 3 o- Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do §3o do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 4 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO BERZOINI
PORTARIA Nº 474, DE 14 DE MAIO DE 2015
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 6º, § 2º do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 7.670, de 16 de janeiro de 2012, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53000.060803/2011-41, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à FUNDAÇÃO UNISC DE COMUNICAÇÕES, para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência
Modulada, com fins exclusivamente educativos, no município de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO BERZOINI
PORTARIA Nº 671, DE 6 DE MAIO DE 2015

RICARDO BERZOINI
Ministro de Estado das Comunicações
PORTARIA Nº 463, DE 6 DE MAIO DE 2015
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º, Parágrafo
Único, da Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista
o que consta dos Processos Administrativos nº 53103.000762/1998 e
nº 53000.058120/2011-23, resolve:
Art. 1 o- Renovar, por dez anos, a partir de 08 de outubro de
2011, a autorização outorgada à Sociedade Rádio Comunitária Camará FM, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de
radiodifusão comunitária, no município de Camaragibe, estado de
Pernambuco.
Art. 2 o- A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga
está sendo renovada por esta Portaria, reger-se-á pela Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, seus regulamentos e
normas complementares.
Art. 3 o- Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do §3o do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 4 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO BERZOINI
PORTARIA Nº 467, DE 30 DE ABRIL DE 2015
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º, Parágrafo
Único, da Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista
o que consta dos Processos Administrativos nº 53103.000672/1998 e
nº 53000.050829/2011-81, resolve:
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O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º, Parágrafo
Único, da Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista
o que consta dos Processos Administrativos nº 53710.000736/1998 e
nº 53000.063589/2012, resolve:
Art. 1 o- Renovar, por dez anos, a partir de 24 de dezembro de
2012, a autorização outorgada à Associação Rádio Comunitária Vitória de Radiodifusão - ACVR, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão comunitária, no município de
Contagem, estado de Minas Gerais.
Art. 2 o- A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga
está sendo renovada por esta Portaria, reger-se-á pela Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, seus regulamentos e
normas complementares.
Art. 3 o- Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do §3o do art. 223 da
Constituição Federal.
Art. 4 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO BERZOINI
PORTARIA Nº 737, DE 6 DE MAIO DE 2015
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º, parágrafo
único, da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista
o que consta dos Processos Administrativos nº 53720.000574/1998 e
nº 53000.050216/2012, resolve:
Art. 1º Renovar, por dez anos, a partir de 14 de novembro de 2012, a
autorização outorgada à ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA TUCUMAENSE, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão comunitária, no município de Tucumã, estado do Pará.
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