
Nº 206, quarta-feira, 26 de outubro de 20168 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012016102600008

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

Nº 4.417 - RODRIGO DE ARRUDA - ME, CNPJ nº
12.286.946/0001-45;

Nº 4.422 - GRANDFOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ nº 46.325.254/0002-61

SANDRO ALMEIDA RAMOS
Gerente

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO CEARÁ,
RIO GRANDE DO NORTE E PIAUÍ

DESPACHOS DO GERENTE

O Gerente Regional da Anatel nos Estados do Ceará, Rio
Grande do Norte e Piauí, nos termos do art. 82, inciso IX do Re-
gimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612/2013,
torna públicas a decisão final proferida no processo nº
53563.001482/2012; 53563.001445/2014-10; 53563.001445/2015-92;
53563.000528/2014; 53563.000578/2014; 53560.005532/2014;
53000.034295/2010; 53000.049692/2010; 53560.002432/2015;
53566.000575/2015-88; 53566.000022/2015-25; 53560.002288/2015;
53560.002080/2015-43; 53566.001125/2015-11. A íntegra das deci-
sões pode ser acessada por meio do site da Agência (http://www.ana-
t e l . g o v. b r / i n s t i t u c i o n a l / i n d e x . p h p / p r o c e s s o s - a d m i n i s t r a t i v o s )

JOÃO GUILHERME ARRAIS HERMANS

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS
À PRESTAÇÃO

ATOS DE 8 DE SETEMBRO DE 2016

Nº 3.545 - Processo nº 53508.004719/2016-41. Outorga autorização
de uso de radiofrequências à CLARO S.A., CNPJ/MF nº
40.432.544/0001-47, associada à autorização para explorar o Serviço
Móvel Pessoal (SMP), até 18/10/2027, sendo o uso das radiofre-
quências em caráter precário e secundário, sem exclusividade, com-
partilhada no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem direito
à proteção contra interferências prejudiciais.

Nº 3.547 - Processo nº 53500.019944/2016-51. Outorga autorização
de uso de radiofrequências à FACNET - TELECOMUNICACOES
LTDA ME, CNPJ/MF nº 10.341.603/0001-00, associada à Autori-
zação para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM),
até 22/08/2031, sendo o uso das radiofrequências em caráter precário
e secundário, sem exclusividade, compartilhada no espaço e no tempo
com outras autorizadas, sem direito à proteção contra interferências
prejudiciais.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATO Nº 3.734, DE 19 DE SETEMBRO DE 2016

Processo nº 53508.005301/2016-51. Outorga autorização de
uso de radiofrequências à TIM CELULAR S.A., 04.206.050/0001-80,
associada à Autorização para explorar o Serviço de Comunicação
Multimídia (SCM), até 12/08/2017.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATO Nº 4.129, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016

Processo nº 53500.024862/2016-29. Expede autorização à
FUNDACAO ECOLOGICA NATUREZA E VIDA, CNPJ nº
04375369000130, para exploração do Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens e outorga autorização de uso de radiofreqüência
associada a autorização do serviço.

YROÁ ROBLEDO FERREIRA
Superintendente

Substituto

ATO Nº 4.146, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

Processo nº 53500.024954/2016-17. Expede autorização à
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI, CNPJ
nº 03768464000130, para exploração do Serviço de Geradora de
Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga autorização de uso de
radiofreqüência associada a autorização do serviço.

YROÁ ROBLEDO FERREIRA
Superintendente

Substituto

ATOS DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

Nº 4.159 - Processo nº 53500.025067/2016-58. Expede autorização à
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CNPJ nº
01738780000134, para exploração do Serviço de Retransmissão de
Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga autorização de uso de
radiofreqüência associada a autorização do serviço.

Nº 4.167 - Processo nº 53500.025102/2016-39. Expede autorização à
RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, CNPJ nº
02579308000169, para exploração do Serviço de Retransmissão de
Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga autorização de uso de
radiofreqüência associada a autorização do serviço.

Nº 4.169- Processo nº 53500.025107/2016-61. Expede autorização à
TELEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO
LTDA, CNPJ nº 61413092000126, para exploração do Serviço de
Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga au-
torização de uso de radiofreqüência associada a autorização do ser-
viço.

Nº 4.172 - Processo nº 53500.025114/2016-63. Expede autorização à
RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, CNPJ nº
02579308000169, para exploração do Serviço de Retransmissão de
Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga autorização de uso de
radiofreqüência associada a autorização do serviço.

YROÁ ROBLEDO FERREIRA
Superintendente

Substituto

ATOS DE 13 DE OUTUBRO DE 2016

Nº 4.181 - Processo nº 53500.025142/2016-81. Expede autorização à
RADIO SANANDUVA LTDA, CNPJ nº 89350300000104, para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Mo-
dulada e outorga autorização de uso de radiofreqüência associada a
autorização do serviço.

Nº 4.192 - Processo nº 53500.025189/2016-44. Expede autorização à
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CNPJ nº
92034321000125, para exploração do Serviço de Radiodifusão So-
nora em Freqüência Modulada e outorga autorização de uso de ra-
diofreqüência associada a autorização do serviço.

Nº 4.211 - Processo nº 53500.025272/2016-13. Expede autorização à
RADIO ARAUCARIA LTDA, CNPJ nº 75452284000156, para ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Mo-
dulada e outorga autorização de uso de radiofreqüência associada a
autorização do serviço.

YROÁ ROBLEDO FERREIRA
Superintendente

Substituto

ATO Nº 4.237, DE 14 DE OUTUBRO DE 2016

Processo nº 53500.025367/2016-37. Expede autorização à
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ nº
27865757002652, para exploração do Serviço de Retransmissão de
Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga autorização de uso de
radiofreqüência associada a autorização do serviço.

YROÁ ROBLEDO FERREIRA
Superintendente

Substituto

ATOS DE 21 DE OUTUBRO DE 2016

Nº 4.377 Processo nº 53500.025886/2016-03. Expede autorização à
PORTAL COMUNICACOES LTDA, CNPJ nº 04933692000181, para
exploração do Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média e
outorga autorização de uso de radiofreqüência associada à autorização
do serviço.

Nº 4.405 Processo nº 53500.025954/2016-26. Expede autorização à
TELEVISAO CIDADE MODELO LTDA, CNPJ nº 03.862.216/0001-
54, para exploração do Serviço de Retransmissão de Radiodifusão de
Sons e Imagens e outorga autorização de uso de radiofreqüência
associada a autorização do serviço.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATOS DE 24 DE OUTUBRO DE 2016

Nº 4.419 - Autorizar GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPA-
ÇÕES S/A, CNPJ Nº 27.865.757/0001-02 a realizar operação tem-
porária de equipamentos de radiocomunicação, na(s) cidade(s) de Rio
de Janeiro/RJ, no período de 23/10/2016 a 23/10/2016.

Nº 4.420 - Autorizar TIM CELULAR S.A., CNPJ Nº
04.206.050/0001-80 a realizar operação temporária de equipamentos
de radiocomunicação, na(s) cidade(s) de São Paulo/SP, no período de
01/11/2016 a 30/11/2016.

Nº 4.429 - Processo nº 53500.026039/2016-58. Expede autorização à
FUNDACAO JOSE DE PAIVA NETTO, CNPJ nº 00564475000100,
para exploração do Serviço de Retransmissão de Radiodifusão de
Sons e Imagens e outorga autorização de uso de radiofreqüência
associada à autorização do serviço.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATOS DE 25 DE OUTUBRO DE 2016

Nº 4.441 - Processo nº 53500.026147/2016-21. Expede autorização à
TVCI-TV COMUNICACOES INTERATIVAS LTDA, CNPJ nº
01871985000193, para exploração do Serviço de Retransmissão de
Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga autorização de uso de
radiofreqüência associada a autorização do serviço.

Nº 4.442 - Processo nº 53500.026148/2016-75. Expede autorização à
FUNDACAO EVANGELICA BOAS NOVAS, CNPJ nº
84541689000151, para exploração do Serviço de Retransmissão de
Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga autorização de uso de
radiofreqüência associada a autorização do serviço.

Nº 4.443 - Processo nº 53500.026149/2016-10. Expede autorização à
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA, CNPJ nº
60509239000709, para exploração do Serviço de Retransmissão de
Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga autorização de uso de
radiofreqüência associada a autorização do serviço.

Nº 4.444 - Processo nº 53500.026150/2016-44. Expede autorização à
RADIO E TELEVISAO CV LTDA, CNPJ nº 02374250000117, para
exploração do Serviço de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e
Imagens e outorga autorização de uso de radiofreqüência associada a
autorização do serviço.

Nº 4.447 - Processo nº 53500.026163/2016-13. Expede autorização à
RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, CNPJ nº
02579308000169, para exploração do Serviço de Retransmissão de
Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga autorização de uso de
radiofreqüência associada a autorização do serviço.

Nº 4.450 - Processo nº 53500.026166/2016-57. Expede autorização à
REDE GOIANIA DE RADIO E TELEVISAO LTDA, CNPJ nº
05113990000198, para exploração do Serviço de Retransmissão de
Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga autorização de uso de
radiofreqüência associada a autorização do serviço.

Nº 4.452 - Processo nº 53500.026169/2016-91. Expede autorização à RADIO
E TELEVISAO CAPITAL LTDA, CNPJ nº 02579308000169, para explora-
ção do Serviço de Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens e outorga
autorização de uso de radiofreqüência associada a autorização do serviço.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
COMISSÃO DELIBERATIVA

RESOLUÇÃO N° 204, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016

A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR,
criada pela Lei no 4.118, de 27.08.1962, usando das atribuições que
lhe confere a Lei no 6.189, de 16.12.1974, com as alterações in-
troduzidas pela Lei no 7.781, de 17.06.1989 e pelo Decreto no 5.667,
publicado no Diário Oficial da União em 11.01.2006, por decisão de
sua Comissão Deliberativa, adotada na 629a Sessão, realizada em 21
de outubro de 2016, considerando:

a) o estabelecido no item 9.1.1 do Acórdão 2.707/2011 -
Plenário, do Tribunal de Contas da União;

b) que o projeto de Norma foi elaborado pelo Grupo de
Trabalho constituído pela Portaria DRS no 095, de 11.01.2015;

c) que a consulta pública foi realizada de acordo com o
Edital no 003/2016, publicado no DOU em 18.08.2016; e

d) que a respectiva documentação consta do processo
01341.000717/2016-29, resolve:

Art. 1º Aprovar a Norma CNEN NN 9.02 Gestão dos Re-
cursos Financeiros Destinados ao Descomissionamento de Usinas Nu-
cleoelétricas, anexa a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

RENATO MACHADO COTTA
Presidente da Comissão

PAULO FERNANDO LAVALLE
HEILBRON FILHO

Membro da Comissão

CLAUDIO DE SOUZA GIMENEZ
Membro da Comissão

CARLOS ALBERTO ARAGÃO
DE CARVALHO FILHO

Membro da Comissão

ALTAIR SOUZA DE ASSIS
Membro da Comissão

ANEXO

NORMA CNEN NN 9.02
GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINA-

DOS AO
DESCOMISSIONAMENTO DE USINAS NUCLEOELÉ-

TRICAS
Dispõe sobre a gestão dos recursos financeiros destinados às

atividades técnicas e administrativas para a retirada de controle re-
gulatório de usinas nucleoelétricas
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Art. 1° Esta Norma foi aprovada pela Comissão Deliberativa
da Comissão Nacional de Energia Nuclear, conforme expresso na
Resolução CNEN/CD nº 204, de 21 de outubro de 2016.

Art. 2º A presente Norma tem por objetivo estabelecer os
requisitos básicos de gestão dos recursos financeiros complementares
àqueles estabelecidos no art. 15 da Norma CNEN NN 9.01 Des-
comissionamento de Usinas Nucleoelétricas, incluindo o gerenciamen-
to dos rejeitos radioativos gerados durante o descomissionamento.

Parágrafo único. Para efeitos desta Norma, define-se recursos
financeiros como os meios ou recursos monetários de qualquer na-
tureza (dinheiro em numerário, créditos, depósitos, divisas, títulos,
posses em ações e em bônus), com nível de liquidez, detidos por uma
organização ou empresa, utilizados para o cumprimento de suas obri-
gações, em conformidade com prazos, critérios, regras e procedi-
mentos pré-estabelecidos.

CAPÍTULO I
DO CAMPO DE APLICAÇÃO
Art. 3º Esta Norma aplica-se aos recursos financeiros des-

tinados às atividades técnicas e administrativas executadas para a
retirada parcial ou total do controle regulatório de usinas nucleoe-
létricas, abrangendo local, prédios e equipamentos associados.

Parágrafo único. Aplica-se ainda no caso de retirada precoce
de operação por acidente ou por decisão da organização operadora.

CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 4º A organização operadora, ou a organização gestora

oficialmente estabelecida, deve assegurar a gestão adequada dos fun-
dos necessários para garantir o descomissionamento seguro e a ge-
rência dos rejeitos radioativos gerados durante o descomissionamen-
to.

Parágrafo único. Para fins desta Norma, define-se organi-
zação operadora como a pessoa jurídica detentora da Autorização
para Operação ou da Autorização para Descomissionamento da usina
nucleoelétrica.

Art. 5º Durante a vida operacional da usina e após o fim da
operação, a organização operadora, ou a organização gestora ofi-
cialmente estabelecida, deve garantir a gestão adequada de recursos
financeiros, pelo período necessário, de modo a cobrir os custos
associados à implementação do Plano Final de Descomissionamento
previamente aprovado pela CNEN.

CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE GESTÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 6º A organização operadora, ou a organização gestora

oficialmente estabelecida, deve eleger estabelecimento financeiro para
o acolhimento dos recursos destinados ao descomissionamento e in-
vestir os recursos captados em uma opção conservadora de inves-
timento, assegurando sua atualização monetária e a minimização dos
riscos de perda financeira.

Parágrafo único. O estabelecimento financeiro de acolhimen-
to desses recursos deve ser caracterizado como Instituição Financeira
Federal, regida pela legislação vigente.

Art. 7º A organização operadora, ou a organização gestora
oficialmente estabelecida, deve detalhar os procedimentos e critérios
para a captação programada dos recursos financeiros destinados ao
descomissionamento, ao longo da operação comercial da usina, con-
sistentes com a estimativa de custos do descomissionamento, e incluí-
los no Plano Preliminar de Descomissionamento (PPD), conforme
estipulado no art. 11, §1o, inciso IV, alínea i da Norma CNEN NN
9.01 Descomissionamento de Usinas Nucleoelétricas.

Art. 8º A gestão dos recursos financeiros destinados ao des-
comissionamento deve ser planejada e o orçamento atualizado con-
forme estipulado no art. 16, parágrafo único, inciso I da Norma
CNEN NN 9.01 Descomissionamento de Usinas Nucleoelétricas e
integrar o Programa de Garantia da Qualidade destinado à imple-
mentação das ações de descomissionamento.

§1º As atividades de gestão dos recursos financeiros devem
ser executadas e controladas por meio de procedimentos escritos.
Esses documentos devem ser sujeitos a processos de revisão e apro-
vação, devendo ser estabelecida e formalizada a metodologia para
emissão, modificação e cancelamento de procedimentos, conforme
previsto no Programa de Garantia da Qualidade.

§2º Documentos e registros relativos às atividades de gestão
dos recursos financeiros devem ser guardados pela organização ope-
radora por um período estabelecido no Programa de Garantia da
Qualidade, de forma a manter sua integridade e a permitir seu pronto
acesso antes, durante e após o processo de descomissionamento.

Art. 9º A organização operadora, ou a organização gestora
oficialmente estabelecida, deve ser capaz de demonstrar, a qualquer
momento, a adoção de gestão financeira conservadora dos recursos
destinados ao descomissionamento, permitindo auditorias periódicas
da CNEN conforme estipulado no art. 15, §4º, da Norma CNEN NN
9.01 Descomissionamento de Usinas Nucleoelétricas.

Art. 10 A organização operadora, ou a organização gestora
oficialmente estabelecida, deverá apresentar à CNEN, no início do
terceiro trimestre de cada ano, o resultado de auditoria independente
sobre a gestão dos fundos necessários para garantir o descomis-
sionamento, incluindo e convalidando:

I - o valor dos recursos acumulados, até aquela data;
II - os elementos comprobatórios da adoção de estratégia

conservadora da gestão e investimento dos recursos acumulados; e
III - análise atuarial independente, confrontando as metas dos

recursos financeiros estabelecidas com as projeções obtidas, indi-
cando a estimativa de correção, caso seja necessária, dos valores a
serem acumulados anualmente de modo a assegurar o equilíbrio atua-
rial dos fundos de descomissionamento.

Art. 11 Em relação à gestão dos recursos acumulados, devem
ser incluídos no Relatório Anual de Operação (RAO):

I - o valor captado e acumulado;
II - o valor dos recursos acumulados captados no período e

as projeções de recursos ao fim do período de captação; e
III - a demonstração da adoção dos procedimentos e critérios

de gestão, previstos no PPD, a qual deve conter documentação com-
probatória da escolha, dentre as diversas opções proporcionadas por
cada instituição financeira de acolhimento, de estratégia conservadora
de gestão e investimento dos recursos acumulados.

CAPÍTULO IV
DA CONCLUSÃO DO DESCOMISSIONAMENTO
Art. 12 A organização operadora deve, ao encerrar as ati-

vidades de descomissionamento, submeter à CNEN o Relatório Final
de Descomissionamento, incluindo o demonstrativo completo da ges-
tão dos recursos utilizados, indicando o destino a ser dado aos valores
remanescentes, se os houver.

Art. 13 A atuação regulatória da CNEN estabelecida por
meio da presente Norma, no que concerne à gestão dos recursos
destinados ao descomissionamento da usina, cessa após a aprovação
do Relatório Final de Descomissionamento e a consequente liberação
da usina do Controle Regulatório da CNEN.

RESOLUÇÃO Nº 205, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016

A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
(CNEN), criada pela Lei no. 4.118 de 27 de agosto de 1962, usando
das atribuições que lhe conferem a Lei no. 6.189 de 16 de dezembro
de 1974, com alterações introduzidas pela Lei no. 7.781 de 17 de
junho de 1989 e pelo Decreto no. 5.667, publicado no Diário Oficial
da União de 11 de janeiro de 2006, por decisão de sua Comissão
Deliberativa, adotada na 629a Sessão, realizada em 21 de outubro de
2016, e considerando que:

a) a Fabrica de Combustível Nuclear (FCN) - Reconversão e
Pastilhas, das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), vem ope-
rando com Autorização para Operação Permanente (AOP), concedida
pela Resolução nº. 158, de 30 de setembro de 2013, por decisão de
sua Comissão Deliberativa, anotada na 158ª sessão, realizada em 30
de setembro de 2013, publicada no DOU no. 190 de 01 de outubro de
2013, Seção 1, página 22;

b) a INB solicitou renovação da Autorização para Operação
Permanente (AOP) através da carta no. CE-PR 130/16, de 29 de
junho de 2016;

c) o Parecer Técnico PT-CODIN-40/2016, que consolida os
Pareceres Técnicos referentes à Fabrica de Combustível Nuclear
(FCN) - Reconversão e Pastilhas, encaminhado pela Diretoria de
Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS) que recomenda a reno-
vação da AOP;

d) a Fabrica de Combustível Nuclear (FCN) - Reconversão e
Pastilhas pode ser liberada do Seguro de Responsabilidade Civil exi-
gido pela Lei no 6.453, de 17 de outubro de 1977, nas atuais con-
dições de operação apresentadas em seu Relatório Final de Analise de
Segurança (RFAS), resolve:

Art. 1o Conceder a Autorização para Operação Permanente
(AOP) da Fabrica de Combustível Nuclear (FCN) - Reconversão e
Pastilhas, de responsabilidade das Indústrias Nucleares do Brasil S. A
(INB), situada no Município de Engenheiro Passos, Estado do Rio de
Janeiro, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dentro das seguintes
condições:

1.1 - A produção nominal fica limitada a 160 t/ano de dió-
xido de uranio (UO2), com enriquecimento máximo de 5% no isótopo
U-235;

1.2 - A INB devera enviar a revisão do RFAS da instalação
atendendo ao Oficio no. 228/2016-CNEN/DRS, de 03 de outubro de
2016, sob pena de suspensão da presente autorização;

1.3 - A INB devera enviar anualmente, três meses apos findo
o exercício a que se refere, um relatório de controle de todo o
material radioativo, inclusive dos rejeitos radioativos gerados, e os
respectivos relatórios de proteção radiológica ocupacional e ambien-
tal;

1.4 - A INB devera atender a quaisquer pedidos de in-
formações ou exigências estabelecidas pela CNEN, estando a Fabrica
de Combustível Nuclear (FCN) - Reconversão e Pastilhas em ope-
ração ou parada;

1.5 - A INB devera apresentar, previamente, a CNEN, para
avaliação, qualquer modificação nas instalações da Fabrica de Com-
bustível Nuclear (FCN) - Reconversão e Pastilhas, relativas às es-
pecificações técnicas e aos itens relacionados a segurança, inclusive
modificações em seus procedimentos de operação, manutenção e con-
trole, com prazos mínimo de 3 (três) meses de antecedência, sub-
metendo novos adendos ou novas revisões do Relatório de Analise de
Segurança, cujas vias, em poder da CNEN, deverão ser mantidas
rigorosamente atualizadas pela própria INB;

1.6 - A CNEN poderá, a qualquer tempo, acrescentar re-
quisitos que considerar pertinentes ou aplicar as sanções previstas
com relação a presente autorização, sempre que julgar necessárias
medidas para a preservação da segurança nuclear e radiológica e da
proteção física.

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

RENATO MACHADO COTTA
Presidente da Comissão

PAULO FERNANDO LAVALLE
HEILBRON FILHO

Membro da Comissão

CLAUDIO DE SOUZA GIMENEZ
Membro da Comissão

CARLOS ALBERTO ARAGÃO
DE CARVALHO FILHO

Membro da Comissão

ALTAIR SOUZA DE ASSIS
Membro da Comissão

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA

PORTARIA Nº 3.961, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA, no uso das atribuições que lhe confere o Anexo IV,
Art. 71, inciso XXII, da Portaria nº 143, de 9 de março de 2012, e
observado o disposto no art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho
de 2006, bem como o que consta no Processo nº 53000.027507/2009-
13, resolve:

Art. 1º Consignar à SOCIEDADE EDUCATIVA CRICIÚ-
MA DE TELEVISÃO S/C, autorizatária do Serviço de Retransmissão
de Televisão, na localidade de CRICIÚMA/SC, o canal canal 53
(cinquenta e três), correspondente à faixa de frequência de 704 a 710
MHz, para transmissão digital do mesmo serviço e na mesma lo-
calidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Ter-
restre.

Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA

PORTARIA Nº 3.995, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA, no uso das atribuições que lhe confere o Anexo IV,
Art. 71, inciso XXII, da Portaria nº 143, de 9 de março de 2012, e
observado o disposto no art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho
de 2006, bem como o que consta no Processo nº 53000.043603/2012-
12, resolve:

Art. 1º Consignar à TV O ESTADO FLORIANÓPOLIS LT-
DA., autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, na lo-
calidade de ITAJAÍ/SC, o canal 31 (trinta e um), correspondente à
faixa de frequência de 572 a 578 MHz, para transmissão digital do
mesmo serviço e na mesma localidade, no âmbito do Sistema Bra-
sileiro de Televisão Digital Terrestre.

Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA

PORTARIA Nº 3.997, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA no uso das atribuições que lhe confere o Anexo IV,
Art. 71, inciso XXII, da Portaria nº 143, de 9 de março de 2012, e
observado o disposto no art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho
de 2006, bem como o que consta no Processo nº 53900.054403/2016-
67, resolve:

Art. 1º Consignar à TV CIDADE DE FORTALEZA LTDA,
autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, na localidade
de CRATEÚS/CE, o canal 27 (vinte e sete), correspondente à faixa de
frequência de 548 a 554 MHz, para transmissão digital do mesmo
serviço e na mesma localidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de
Televisão Digital Terrestre.

Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA

PORTARIA Nº 4.006, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA, no uso das atribuições que lhe confere o Anexo IV,
Art. 71, inciso XXII, da Portaria nº 143, de 9 de março de 2012, e
observado o disposto no art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho
de 2006, bem como o que consta no Processo nº 53000.058238/2012-
32, resolve:

Art. 1º Consignar à TV O ESTADO FLORIANÓPOLIS LT-
DA, autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, na lo-
calidade de FLORIANÓPOLIS (CANASVIEIRAS)/SC, o canal 30
(trinta), correspondente à faixa de frequência de 566 a 572 MHz, para
transmissão digital do mesmo serviço e na mesma localidade, no
âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre.

Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA


