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Nº 111, segunda-feira, 13 de junho de 2016

.

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 777, DE 9 DE MAIO DE 2016

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 53000.075808/2013-30
e nº 53710.000046/2000, resolve:
Art. 1º Renovar pelo prazo de dez anos, a partir de 25 de
agosto de 2014, a autorização outorgada à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCATIVA E CULTURAL RÁDIO SUCESSO FM DE
MÁRIO CAMPOS, para executar, sem direito de exclusividade, o
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade de Mário Campos / MG.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro 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.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ FIGUEIREDO

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL
DE BIOSSEGURANÇA
EXTRATO DE PARECER TÉCNICO Nº 5.087/2016
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 e do Art. 5º, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que na 193ª Reunião ordinária da CTNBio,
realizada em 02 de junho de 2016, a CTNBio apreciou e emitiu
parecer técnico para o seguinte processo:
Processo nº: 01200.004786/1998-64
Requerente: Universidade Federal de Santa Catarina
CQB: 101/99
Próton: 63792/15
Endereço: Universidade Federal de Santa Catarina - PróReitoria de Pesquisa - Campus Universitário - Trindade - Florianópolis/SC - CEP 88040-900 Caixa Postal 476, fone/fax (48) 37219206
Assunto: Solicitação de parecer técnico para execução de
atividade de pesquisa em regime de contenção com OGM da classe
de risco II.
Extrato Prévio nº: 4885/15 publicado no DOU em 25 de
novembro de 2015.
Decisão: Deferido
A CTNBio, após apreciação do processo de pedido de extensão de CQB para as instalações com nível de biossegurança NB-2
para execução de atividades de pesquisa em regime de contenção com
organismos geneticamente modificados da classe II de risco biológico, conclui pelo deferimento, nos termos deste Parecer Técnico. A
Dra Thaís Cristine Marques Sincero, presidente da Comissão Interna
de Biossegurança da Universidade Federal de Santa Catarina, solicita
à CTNBio parecer técnico para extensão do Certificado de Qualidade
em Biossegurança para as instalações do Laboratório de Genética
Molecular de Bactérias para execução de atividade de pesquisa em
regime de contenção com Organismo Geneticamente Modificado da
classe de risco II. O projeto a ser executado é denominado "Caracterização de sistemas regulatórios e vias de sinalização envolvidos
na patogenicidade de Leptospira interrogans sv Copenhageni" sob a
responsabilidade do pesquisador: Dr. Ricardo Luis Mazzon e serão
manipuladas nas instalações do Laboratório de Genética Molecular de
Bactérias. O pesquisador responsável declara que o laboratório dispõe
de infraestrutura adequada e pessoal técnico capaz de gerir o risco
associado à atividade proposta. No âmbito das competências dispostas
na Lei 11.105/05 e seu decreto 5.591/05, a Comissão concluiu que o
presente pedido atende plenamente às normas da CTNBio e à legislação pertinente que visam garantir a biossegurança do meio ambiente, agricultura, saúde humana e animal.
A CTNBio esclarece que este extrato não exime a requerente
do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis
ao objeto do requerimento.
A íntegra deste Parecer Técnico consta do processo arquivado na CTNBio. Informações complementares ou solicitações de
maiores informações sobre o processo acima listado deverão ser encaminhadas por escrito à Secretaria Executiva da CTNBio.
EDIVALDO DOMINGUES VELINI
EXTRATO DE PARECER TÉCNICO Nº 5.088/2016
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 e do Art. 5º, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que na 191ª Reunião Ordinária, ocorrida em 7
de abril de 2016, a CTNBio apreciou e emitiu parecer técnico para o
seguinte processo:

Processo nº: 01200.000202/2014-71
Requerente: Futuragene Brasil Tecnologia Brasil Ltda
CQB: 325/11
Endereço: Av. Dr José Lembo, 1010, 18207-780, Itapetininga, SP
Assunto: Plano geral de monitoramento pós-liberação comercial
Decisão: DEFERIDO
A CTNBio, após análise do pleito, concluiu pelo DEFERIMENTO. A requerente solicitou à CTNBio, análise do plano geral de
monitoramento pós liberação comercial de eucalipto geneticamente
modificado. A empresa apresentou a proposta de monitoramento nos
termos da Resolução Normativa 09/2011. Assim, a CTNBio é favorável à aprovação do plano geral de monitoramento pós-liberação
comercial de eucalipto geneticamente modificado, evento H421 e indica o seu DEFERIMENTO. A CTNBio esclarece que este extrato não
exime a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes
no país, aplicáveis ao objeto do requerimento. A íntegra deste parecer
técnico consta do processo arquivado na CTNBio. Solicitações de
maiores informações deverão ser encaminhadas, via Sistema de Informação ao Cidadão - SIC, através da página eletrônica do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
EDIVALDO DOMINGUES VELINI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL
DELIBERAÇÃO Nº 4, DE 6 DE JUNHO DE 2016
A Coordenadora do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA, no uso de suas atribuições e de
acordo com o art. 5o, inc. II, da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de
2008; arts. 34 e 35 do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009; e
Resolução Normativa nº 24, de 06 de agosto de 2015, torna público
a Deliberação do Plenário do CONCEA, quanto ao processo de Infração Administrativa da Universidade Federal de Santa Catarina referente à denúncia de infração ética no uso de animais.
Processo nº 01200.004476/2011-97 (PI-001)
O CONCEA, após análise do referenciado processo e do
Parecer nº. 024-A/2015-Relator-CONCEA, decidiu em Plenário durante a 32ª Reunião Ordinária do CONCEA:
Ao Professor José Nazareno Gil:
(i) Descumprimento do Inciso II do Art 46, do Decreto nº
6.899 de 15 de julho de 2009 - criar ou utilizar animais em atividades
de ensino e pesquisa científica sem estar credenciado no CONCEA
ou em desacordo com as normas por ele expedidas - infração leve;
sanção de advertência;
(ii) Descumprimento do § 8º do Art. 14 da Lei Federal nº
11.794 de 8 de outubro de 2008 e o inciso VIII do art. 46º Decreto nº
6.899 de 15 de julho de 2009 - procedimento não aprovado pela
CEUA, reutilização do animal (sítio diferente) - infração gravíssima;
sanção de multa no valor de R$ 4.001,00 (quatro mil e um reais).
À Universidade Federal de Santa Catarina:
(iii) Descumprimento ao inciso II do Art. 46, do Decreto nº
6.899 de 15 de julho de 2009 - liberação do animal após o prazo do
protocolo ter expirado, criar ou utilizar animais em atividades de
ensino e pesquisa científica sem estar credenciado no CONCEA ou
em desacordo com as normas por ele expedidas - infração leve;
sanção de advertência.
A íntegra desta deliberação consta do processo arquivado na
Secretaria Executiva do CONCEA (SE-CONCEA). Informações complementares ou solicitações de maiores informações sobre o processo
acima listado deverão ser encaminhadas por escrito à SE-CONCEA.
MONICA L. ANDERSEN
EXTRATO DE PARECER Nº 16/2016
A Coordenadora do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA, no uso de suas atribuições e de
acordo com o art. 5o, inc. II, da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de
2008; arts. 34 e 35 do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009; e art.
7º da Resolução Normativa nº 21, de 20 de março de 2015, torna
público que o CONCEA apreciou e emitiu Parecer para o seguinte
pedido de cancelamento do Credenciamento Institucional para Atividades com Animais em Ensino ou Pesquisa Científica - CIAEP:
Processo nº: 01200.000154/2013-31 (49)
CIAEP: 01.0018.2013
CNPJ detentor do CIAEP: 09.533.217/0003-01 FILIAL
Razão Social: CENTRO SOCIAL CLODOVEU ARRUDA
Nome da Instituição: FACULDADE PROFESSOR LUCIANO FEIJÃO
Endereço da Instituição: Avenida Dom José, n° 325 - Anexo
B - Centro CEP: 62.010-100 - Sobral/CE
Modalidade de solicitação: Cancelamento do Credenciamento Institucional para Atividades com Animais em Ensino ou Pesquisa
Científica - CIAEP.
Decisão: CANCELADO
O CONCEA, após análise do pedido de cancelamento do
Credenciamento Institucional para Atividades com Animais em Ensino ou Pesquisa Científica - CIAEP da instituição, concluiu pelo
CANCELAMENTO, conforme o Parecer nº. 18/2016/ CONCEA.
A instituição apresentou todos os documentos conforme disposto na Resolução Normativa nº 21, de 20 de março de 2015.
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O CONCEA esclarece que este extrato não exime a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no País e
das normas estabelecidas pelo CONCEA, aplicáveis ao objeto do
requerimento.
MONICA L. ANDERSEN
EXTRATO DE PARECER Nº 17/2016
A Coordenadora do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA, no uso de suas atribuições e de
acordo com o art. 5o, inc. II, da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de
2008; arts. 34 e 35 do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009; e
Resolução Normativa nº 21, de 20 de março de 2015, torna público
que o CONCEA apreciou e emitiu Parecer Técnico para o seguinte
pedido de credenciamento:
Processo nº.: 01200.002315/2015-92 (451)
CNPJ: 10.763.998/0005-63 - FILIAL
Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
Nome da Instituição: IFPA - CAMPUS TUCURUÍ
Endereço da Instituição: Rua Porto Colombo, 12 - Térreo Vila Permanente - CEP: 68.455-695 - Tucuruí/PA
Modalidade de solicitação: requerimento de credenciamento
da instituição.
Decisão: DEFERIDO
CIAEP: 01.0432.2016
O CONCEA, após análise do pedido de credenciamento da
instituição, concluiu pelo DEFERIMENTO, conforme o Parecer nº
19/2016/CONCEA/MCTIC.
A instituição apresentou todos os documentos conforme disposto na Resolução Normativa nº 21, de 20 de março de 2015, além
de comprovar constituição de CEUA nos termos do art. 8° da Lei nº
11.794, de 8 de outubro de 2008.
O CONCEA esclarece que este extrato não exime a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no País e
das normas estabelecidas pelo CONCEA, aplicáveis ao objeto do
requerimento.
MONICA L. ANDERSEN

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
CONSULTA PÚBLICA Nº 13, DE 10 DE JUNHO DE 2016
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelos
arts. 17 e 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,
deliberou, em sua Reunião nº 802, realizada em 9 de junho de 2016,
submeter a comentários e sugestões do público geral, nos termos do
art. 42 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, proposta de limitar
o uso das faixas de radiofrequência de 18,1 GHz a 18,6 GHz e de
27,9 GHz a 28,4 GHz a redes de satélite do Serviço Fixo por Satélite
(SFS), constante dos autos do Processo nº 53500.008298/2015-16.
O texto completo da proposta (SEI nº 0513511) estará disponível na Biblioteca da Anatel, no endereço subscrito, e na página
da Anatel na Internet, no endereço eletrônico http://sistemas.anatel.gov.br/sacp, a partir das 14h da data da publicação desta Consulta
Pública no Diário Oficial da União.
As contribuições e sugestões fundamentadas e devidamente
identificadas devem ser encaminhadas, preferencialmente, por meio
do formulário eletrônico do Sistema Interativo de Acompanhamento
de Consulta Pública (SACP), indicado no parágrafo anterior, relativo
a esta Consulta Pública, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fazendo-se acompanhar de textos alternativos e substitutivos, quando
envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de
qualquer dispositivo, sendo também consideradas as manifestações
encaminhadas por carta, fax ou correspondência eletrônica, para:
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL
Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação - SOR
CONSULTA PÚBLICA Nº 13/2016
Proposta de limitar o uso das faixas de radiofrequência de
18,1 GHz a 18,6 GHz e de 27,9 GHz a 28,4 GHz a redes de satélite
do Serviço Fixo por Satélite (SFS).
Setor de Autarquias Sul - SAUS - Quadra 6, Bloco F, Térreo
- Biblioteca
CEP: 70070-940 - Brasília/DF - Telefone: (61) 2312-2001 Fax: (61) 2312-2002
Correio Eletrônico: biblioteca@anatel.gov.br
As manifestações recebidas serão examinadas pela Anatel e
permanecerão à disposição do público na Biblioteca da Agência.
JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

