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cidade de Terra Roxa, Estado do Paraná. Senador
Osmar Dias. ..........................................................
Parecer Nº 752, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
35, de 2004 (nº 2.724/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cultura da Cidade de Santo Antonio
–RN a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santo Antônio, Estado do Rio Grande
do Norte. Senador Garibaldi Alves Filho. ..............
Parecer Nº 753, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 362, de 2004 (nº 2.175/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Geovana Targino a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa D’Anta,
Estado do Rio Grade do Norte. Senador Garibaldi
Alves Filho. ...........................................................
Parecer Nº 754, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 362, de 2004 (nº 2.175/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Clarim de Palmas Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Itaí, Estado de São Paulo. Senador Mozarildo Cavalcanti. .................................................
Parecer Nº 755, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 09, de 2004 (nº 3.249/2003, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que aprova o ato que
renova permissão outorgada à Rádio FM Ilustrada
Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Umuarama,
Estado do Paraná. Senador Osmar Dias. .............
Parecer Nº 756, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
73, de 2004 (nº 2.906/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão da
Rádio Club de Palmas Lida., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Palmas, Estado do Paraná. Senador Osmar Dias.
Parecer Nº 757, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
86, de 2004 (nº 2.351/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que Autoriza a Associação
Comunitária Comunicação Capelense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capela,
Estado de Alagoas. Senador João Tenório. .............
Parecer Nº 758, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
95, de 2004 (nº 2.209/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária, Cultural e Artística Itajaense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. Senador
Garibaldi Alves Filho. ............................................
Parecer Nº 759, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 102, de 2004 (nº 2.472/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza o Centro
de Atendimento Comunitário São Jorge –CEACOM,
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Senador Osmar Dias. ...............................................................
Parecer Nº 760, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 105, de 2004 (nº 2.476/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Abreu
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Bernardo, Estado do Maranhão. Senador Edison Lobão. .............................................
Parecer Nº 761, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 105, de 2004 (nº 2.476/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Progresso Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.
Senadora Lúcia Vânia. ..........................................
Parecer Nº 762, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
124, de 2004 (nº 2.591/2002, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural e Cientíﬁca Joseline Pereira de Oliveira a
executar serviço de radiodifusão comunitária de bom
Jesus, Estado de Goiás. Senador Maguito Vilela.
Parecer Nº 763, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 155, de 2004 (nº 168/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova permissão outorgada à Rádio FM Niquelândia Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Niquelândia, Estado
de Goiás. Senadora Lúcia Vânia. ..........................
Parecer Nº 764, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 157, de 2004 (nº 377/2003 na Câmara dos deputados), que aprova o ato que outorga Concessão à
Fundação TV Beltrão para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Francisco
Beltrão, Estado do Paraná. Senador Osmar Dias..
Parecer Nº 765, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 431, de 2004 (nº3.262/2003, na Câmara dos
deputados), que aprova o ato que renova concessão
outorgada à Abril Radiodifusão S/A para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Senador
Osmar Dias. ..........................................................
Parecer Nº 766, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
691, de 200 (nº 2.832/2002, na Câmara dos deputados), que aprova o ato que autoriza a fundação
Remídia Gayoso de Souza para o desenvolvimento
Comunitário de Santa Terezinha –PB –FRGS a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Terezinha, Estado da Paraíba. Senador
José Maranhão. ....................................................
Parecer Nº 767, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 799, de 2.653 de 2003 (nº 2.653/2002, na Câmara dos deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural Senhor
do Bonﬁm para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Içó,
Estado do Ceará. Senador Teotônio Vilela. ..........
Parecer Nº 768, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 801, de 2003 (nº 1.222, na Câmara dos deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
de Difusão Comunitária de Senador Canedo –GO
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Senador Canedo, Estado de Goiás. Senador Demóstenes Torres......................................
Parecer Nº 769, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
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824, de 2003 (nº 2.601, na Câmara dos deputados),
que aprova o ato que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária para o Desenvolvimento
de Posse –ADEPE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Posse, Estado de
Goiás. Senador Demóstenes Torres. .....................
Parecer Nº 770, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 838, de 2003 (nº 2.927, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Pouso Alto Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás. Senador
Demóstenes Torres. ..............................................
Parecer Nº 771, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
842, de 2003 (nº 1.298/2001 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
de Preservação Ambiental entre Rios a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ipameri, Estado de Goiás. Senador Demóstenes
Torres.....................................................................
Parecer Nº 772, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
935, de 2003 (nº 2758/2002 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio Oeste Comunitária a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. ................
Parecer Nº 773, de 2004 da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
26, de 2004 (nº 2.678/2002 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio São Luiz Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
Senador Papaléo Paes. ........................................
Parecer Nº 774, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
48, de 2004 (nº 1.298/2001 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Nordeste Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
Senador Garibaldi Alves Filho. .............................
Parecer Nº 775, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 51, de 2004 (nº 901/2001 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação de São Bento a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Bento, Estado da Paraíba. Senador Efraim
Moraes. .................................................................
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Parecer Nº 776, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
52, de 2004 (nº 1.263/2001 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação
de Assistência Social Betuel _FASB, a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Morrinhos, Estado de Goiás. Senador Demóstenes
Torres. ...................................................................
Parecer Nº 777, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 116, de 2004 (nº 2.554/2002 na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Andaiá Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Santo Antônio de Jesus, Estado da
Bahia. Senador Papaléo Paes. .............................
Parecer Nº 778, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 123, de 2004 (nº 2.588/2002 na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Sintonia Carmo
de Minas –FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Carmo de Minas, Estado
de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. ................
Parecer Nº 779, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
140, de 2004 (nº 2.749/2002 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educativa Cultural Câmara Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Senador Hélio Costa. ............................................
Parecer Nº 780, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 149, de 2004 (nº 906/2003 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Sistema Comercial de Comunicação Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Maracanaú, Estado
do Ceará. Senador Reginaldo Duarte. ..................
Parecer Nº 781, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
152, de 2004 (nº 2.759/2002 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Comunidade
Renovada Santo Antônio da Pampulha –CRESAP
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Belo Horizonte. Senador Hélio costa. ...
Parecer Nº 782, de 2004, da Comissão de
Educação, em decisão terminativa, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2004 (nº
2.940/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário com Rádio Local Prata FM a executar servi-
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ço de radiodifusão comunitária na cidade de Prata,
Estado da Paraíba. Senador Efraim Moraes. .......
Parecer Nº 783, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
181, de 2004 (nº 2.988/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
dos Amigos de Ponte dos Carvalhos a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco.
Senador Marco Maciel. .........................................
Parecer Nº 784, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
183, de 2004 (nº 2.991/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação
João Kennedy Gomes Batista para o Desenvolvimento Comunitário de Emas –FJKGB a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Emas, Estado da Paraíba. Senador Efraim Moraes.
Parecer Nº 785, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 195, de 2004 (nº 3.039/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária do Bairro São José –ASCOBSJ,
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São José da Lagoa Tapada, Estado da
Paraíba. Senador Efraim Moraes...........................
Parecer 786, de 2004, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
209, de 2004 (nº 3.111/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga Permissão à
Fundação Francisco Gurgel Correa para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Barbalha, Estado do Ceará.
Senador Reginaldo Duarte. ..................................
Parecer Nº 787, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
219, de 2004 (nº 2.621/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
do Desenvolvimento Comunitário de Água Branca
(PB) –ADECAB a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Água Branca, Estado da
Paraíba. Senador Efraim Moraes. .........................
Parecer Nº 788, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
234, de 2004 (nº 322/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade
de Brejo Santo a Executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Brejo Santo, Estado do
Ceará. Senador Reginaldo Duarte. ......................
Parecer Nº 789, de 2004 da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 284, de 2004 (nº 3.250/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso-
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ciação Beneﬁcente de Altaneira a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Altaneira,
Estado do Ceará. Senador Reginaldo Duarte. ......
Parecer Nº 790, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
352, de 2004 (nº 944/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Calçoene –ASSOCAL a executar serviço de
radiodifusão Comunitária na cidade de Calçoene,
Estado do Amapá. Senador Papaléo Paes. ..........
Parecer Nº 791, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
371, de 2004 (nº 3.265/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Nelson Castilho para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Goiatuba, Estado de Goiás. Senadora
Lúcia Vânia. ..........................................................
Parecer Nº 792, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
386, de 2004 (nº 618/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educacional e Cultural Cacondense a
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caconde, Estado de
São Paulo. Senadora Lúcia Vânia. .......................
Parecer Nº 793, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
402, de 2004 (nº 334/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Torres & Camargo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo. Senadora Lúcia Vânia. ..............................................
Parecer Nº 794, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 482, de 2004 (nº 1.141/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional de Ipatinga para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Ipatinga, Estado de Minas
Gerais. Senador Aelton Freitas. ............................
Parecer Nº 795, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 511, de 2004 (nº 3.139/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Picuiense Artística e Cultural de Radiodifusão Comunitária na cidade de Picuí, Estado da
Paraíba. Senador Efraim Moraes. .........................
Parecer Nº 796, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
548, de 2004 (nº 135/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associa-
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ção e Movimento Comunitário e Cultural a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Limeira, Estado de São Paulo. Senadora Lúcia
Vânia. ....................................................................
Parecer Nº 797, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
557, de 2004 (nº 172/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga Permissão à
Limeira FM Stéreo FM Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Limeira, Estado de São Paulo. Senadora
Lúcia Vânia. ..........................................................
Parecer Nº 798, de 2004, da Comissão de
Assunto Econômicos, sobre a Mensagem nº 94,
de 2004, que submete à consideração do Senado
Federal o nome do Senhor Cleveland Prates Teixeira para ser reconduzido ao cargo de Conselheiro
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
–CADE. Senador Ramez Tebet. ...........................
Parecer Nº 799, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
Nº 929, de 2003 (nº 2.751/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Beneﬁcente e Cultural Comunitária Liberdade
-ABECCOL a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de patrocínio, Estado de Minas
Gerais. Senador Hélio Costa. ...............................
Parecer Nº 800, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
14, de 2004 (nº 2.584/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Leste Mineira de Comunicação para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. ....
Parecer Nº 801, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de
2004 (nº 2.672/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova concessão da Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora na cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul. Senadora Fátima Cleide. ..
Parecer Nº 802, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2004 (nº 2.694/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova concessão
da Rádio Cultura de Gravataí Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul.
Senador Valdir Raupp. ..........................................
Parecer Nº 803, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2004 (nº 2.718/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova permissão
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outorgada à Empresa Jornalística Noroeste Ltda.,
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Rosa, Estado
do Rio Grande do Sul. Senadora Fátima Cleide. ..
Parecer Nº 804, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
45, de 2004 (nº 2.822/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Mucajaí a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Mucajaí,
Estado de Raraima. Senadora Fátima Cleide. .....
Parecer Nº 805, de 2004, da Comissão de
Educação, em caráter terminativo, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 54, de 2004 (nº 1.372/2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
autoriza o Conselho Comunitário de Radiodifusão
de Veranápolis –CORA VER a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Veranápolis,
Estado do Rio Grande do Sul. Senadora Fátima
Cleide. ...................................................................
Parecer Nº 806, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo n°
55, de 2004 (nº 2.366/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Surubinense de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Surubim, Estado de Pernambuco. Senador José
Jorge. ....................................................................
Parecer Nº 807, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
89, de 2004 (nº 2.362/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Pró-Desenvolvimento Comunitário das vertentes a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de vertentes, Estado de Pernambuco. Senador
José Jorge. ...........................................................
Parecer Nº 808, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
125, de 2004 (nº 2.593/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Livre Comunitária de Capoeiras a executar serviço
de radiodifusão comunitária a cidade de Capoeiras,
Estado de Pernambuco. Senador José Jorge. ......
Parecer Nº 809, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 141, de 2004 (nº 2.763/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Vale do Coreaú Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Granja, Estado do Ceará. Senador Reginaldo Duarte. .....................................................
Parecer Nº 810, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 147, de 2004 (nº 2.984/2003, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio
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Slhessarenko. ........................................................
Projeto de Resolução Nº 32, de 2004, que
cria a revista Senatus, e dá outras providências.
Senador Sérgio Zambiasi. ....................................
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Senador Rodolpho Tourinho. ................................
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Ata da 99ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 8 de julho de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Romeu Tuma, Marcos Guerra e Mozarildo Cavalcanti.
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESIDENTES OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva – Almeida Lima – Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa – Antero
Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães – Antônio Carlos Valadares – Arthur Virgílio – Augusto
Botelho – Cristovam Buarque – Delcidio Amaral
– Demóstenes Torres – Duciomar Costa – Edison Lobão – Eduardo Azeredo – Eduardo Suplicy – Efraim
Morais – Fátima Cleide – Fernando Bezerra – Flávio
Arns – Garibaldi Alves Filho – Geraldo Mesquita
Júnior – Gilberto Mestrinho – Hélio Costa – Heloísa
Helena – Heráclito Fortes – Ideli Salvatti – Jefferson
Peres – João Alberto Souza – João Batista Motta
– João Capiberibe – João Ribeiro – Jonas Pinheiro – José Agripino – José Jorge – José Maranhão
– José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar
Quintanilha – Leonel Pavan – Lúcia Vânia – Luiz
Otávio – Maguito Vilela – Mão Santa – Marco Maciel
– Marcos Guerra – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo Elifas – Paulo Paim
– Pedro Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte
– Renan Calheiros – Roberto Saturnino – Rodolpho
Tourinho – Romero Jucá – Romeu Tuma – Roseana
Sarney – Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi – Serys
Slhessarenko – Sibá Machado – Tasso Jereissati
– Tião Viana – Valdir Raupp – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A lista de presença acusa o comparecimento de 69
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da
República que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Maguito Vilela.
É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 97, DE 2004
(Nº 380/04, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição e com o disposto nos arts. 18, I, e 56 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo
Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, bem como
no art. 59 do Anexo I ao Decreto nº 5.032, de 5 de abril
de 2004, submeto à apreciação de Vossas Excelências
a escolha, que desejo fazer, do Senhor Cesário Melantonio Neto, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da Turquia.
Os méritos do Embaixador Cesário Melantonio
Neto que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 6 de julho de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
EM nº 201/DP/DSE/SGEX/AFEPA/G-MRE/APES
Brasília, 2 de julho de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição Federal e com o disposto nos arts. 18, I e 56 do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986,
bem como no art. 59 do Anexo I ao Decreto nº 5.032,
de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado
Federal destinada à indicação do Senhor Cesário Melantonio Neto, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Turquia.
2. Encaminho, igualmente anexo, informação sobre o país e curriculum vitae do Embaixador Cesário
Melantonio Neto, que, juntamente com a Mensagem
ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para exame por
parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 707, DE 2004
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 73, de 2004 (nº
298/2004, na origem), que solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total de até US$
100.000.000,00 (cem milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), de principal, destinado ao ﬁnanciamento parcial do
Programa de Ação Social em Saneamento
(PASS/BID).
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
I – Relatório
Com a Mensagem nº 73, de 2004 (Mensagem nº
298, de 7 de junho de 2004, na origem), o Presidente
da República solicita ao Senado Federal autorização
para a contratação de operação de crédito externo, a
ser celebrada entre a República Federativa do Brasil
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor total de até US$100.000.000,00 (cem milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, para o ﬁnanciamento parcial do Programa de
Ação Social em Saneamento (PASS/BID).
Acompanham a Mensagem, entre outros documentos, a Exposição de Motivos nº 61, de 19 de maio
de 2004, do Ministro da Fazenda; o Parecer PGFN/
COF nº 685/2004, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional; cópia do Parecer STN/COREF/GERFI nº
190, de 7 de maio de 2004, da Secretaria do Tesouro
Nacional; cópia do Resultado do Tesouro Nacional no
mês de março de 2004; o Oﬁcio Decec/Dipoe/Sucre2004/095, de 14 de maio de 2004, do Banco Central
do Brasil; e o Aviso nº 96/2003/GAB/MCIDADES, de
16 de maio de 2003, do Ministério das Cidades.
As características da operação de crédito são
as seguintes:
a) mutuário: República Federativa do
Brasil;
b) mutuante: Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID);
c) valor do empréstimo: de até
US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), de principal,
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com compromisso de cancelamento posterior
do valor de US$42.713.000,00 (quarenta e dois
milhões e setecentos e treze mil dólares dos
Estados Unidos da América);
d) valor da contrapartida: originalmente
estimada em US$67 milhões de dólares dos
Estados Unidos da América e revisada para
US$38.192.000,00 (trinta e oito milhões e cento e noventa e dois mil dólares dos Estados
Unidos da América), em paralelo com o cancelamento previsto no item “c”;
e) prazo de desembolso: 4 anos e
meio;
f) amortização: parcelas semestrais e
consecutivas, de valores aproximadamente
iguais, vencendo-se a primeira seis meses a
partir da data prevista para o desembolso ﬁnal e a última o mais tardar vinte e cinco anos
após a assinatura do contrato;
g) juros: exigidos semestralmente, calculados com base no custo de captação do Banco
para empréstimos unimonetários qualiﬁcados
apurados durante os seis meses anteriores
aos respectivos vencimentos, acrescidos de
uma margem razoável, expressa em termos
de uma porcentagem anual, para cobertura
de despesas administrativas;
h) comissão de crédito: exigida semestralmente nas mesmas datas de pagamento
dos juros e calculadas com base na taxa de
até 0,75% (setenta e cinco centésimos por
cento) sobre o saldo não desembolsado do
empréstimo, entrando em vigor sessenta dias
após a assinatura do contrato;
i) taxa de inspeção e supervisão geral:
até 1% (um por cento) do empréstimo, em
prestações trimestrais, tanto quanto possível,
iguais;
A Secretaria do Tesouro Nacional informa, ainda,
no referido Parece nº 190, de 2004:
a) no item 6, que o prazo limite para assinatura do contrato foi prorrogado em nove
meses, tendo sido deﬁnida, portanto, a data
de 30 de junho de 2004 como data limite para
a assinatura;
b) no item 7, que, tendo em vista as reduções dos valores de empréstimo e de contrapartida, que o Ministério da Fazenda deverá
solicitar, imediatamente após a assinatura do
contrato, o cancelamento dos recursos do empréstimo no valor de US$42.713.000,00 (quarenta e dois milhões e setecentos e treze mil
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dólares dos Estados Unidos da América) e da
contrapartida nacional correspondente;
c) no item l1, que “o custo efetivo da operação, que estava situado em 8,08%, passou
para 5,44% a.a. em virtude da redução no custo
de ﬁnanciamento do BID nos últimos anos”;
d) no item 18, que, há margem nos limites
de endividamento da União estabelecidos no
art. 2º, incisos I e II do § 3º e art. 4º da Resolução do Senado nº 96, de 1989; e
e) no item 20, que, “considerando o caráter prioritário das ações previstas no Programa
PASS/BID, assim como a prorrogação excepcional da data para assinatura concedida pelo
BID, nada temos a opor acerca da contratação
da referida operação de crédito externo”.
II – Análise
As operações de crédito externo da União e concessão de garantia pela União estão disciplinadas na
Resolução do Senado nº 96, de 1989.
Pela análise da documentação apresentada, o
pleito preenche os requisitos necessários à celebração
do contrato de empréstimo a que se refere.
III – Voto
Diante do exposto, concluímos o nosso voto pela
aprovação do pleito, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2004
Autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar contrato de operação de crédito externo no valor de até US$100,000,000.00
(cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para o ﬁnanciamento parcial do Programa de Ação
Social em Saneamento (PASS/BID).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total
de até US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), de principal.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação a que se refere o caput deste artigo serão destinados ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Ação
Social em Saneamento (PASS/BID).
Art. 2º As condições da operação de crédito são
as seguintes:
I – mutuário: República Federativa do
Brasil;
II – mutuante: Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID);
III – valor do empréstimo: até
US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), de principal;
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IV – valor da contrapartida: em valor equivalente a até US$67,000,000.00 (sessenta e
sete milhões de dólares dos Estados Unidos
da América);
V – prazo de desembolso: quatro anos
e meio;
VI – amortização: parcelas semestrais
e consecutivas, de valores aproximadamente
iguais, vencendo-se a primeira seis meses a
partir da data prevista para o desembolso ﬁnal
e a última, o mais tardar, vinte e cinco anos
após a assinatura do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente, calculados com base no custo de captação do
Banco para empréstimos unimonetários qualiﬁcados apurados durante os seis meses anteriores aos respectivos vencimentos, acrescidos
de uma margem razoável, expressa em termos
de uma porcentagem anual, para cobertura
de despesas administrativas;
VIII – comissão de crédito: exigida semestralmente nas mesmas datas de pagamento
dos juros e calculadas com base na taxa de
até 0,75% (setenta e cinco centésimos por
cento) sobre o saldo não desembolsado do
empréstimo, entrando em vigor sessenta dias
após a assinatura do contrato;
IX – taxa de inspeção e supervisão geral: até 1% (um por cento) do empréstimo, em
prestações trimestrais, tanto quanto possível,
iguais;
Art. 3º Esta autorização perderá a eﬁcácia caso
o Poder Executivo não apresente ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no prazo de até três
meses após a celebração do contrato aqui autorizada,
pedido de cancelamento dos recursos do empréstimo
no valor de até US$42,713,000.00 (quarenta e dois
milhões e setecentos e treze mil dólares dos Estados
Unidos da América) e dos recursos de contrapartidas
nacionais em valor equivalente a US$28;808;000.00
(vinte e oito milhões e oitocentos e oito mil dólares dos
Estados Unidos da América).
Art. 4º O prazo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias, a contar
da sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão,
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PARECER Nº 708, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 2004
(nº 2.797/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Universidade de Passo Fundo
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Soledade, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Valdir Raupp
Relator ad hoc: Senador Maguito Vilela
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 2004.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição Federal, ato constante
da Portaria nº 782, de 15 de maio de 2002, que outorga
permissão à Fundação Universidade de Passo Fundo
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na
cidade de Soledade, Estado do Rio Grande do Sul.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos
técnicos do Ministério das Comunicações, constatando-se estar devidamente instruído e em conformidade
com a legislação pertinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de
seu relator e aprovação daquele órgão colegiado. Já
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de outorga pelo Poder Executivo para
execução de serviço de radiodifusão educativa obedece a exigências distintas daquelas observadas nos
casos de concessões ou permissões para exploração
de canais comerciais de rádio e televisão.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu
art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Tampouco
se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que
dispõe sobre formalidades e critérios para a aprecia-
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ção dos atos de outorga e renovação de concessão
e permissão para o serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especiﬁcidade, os canais
de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto
está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 40, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na legislação aplicável.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 40, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
Universidade de Passo Fundo para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Soledade, Estado do Rio Grande do Sul,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
“Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das Comunicações, observados, dentre outros,
os seguintes elementos e requisitos necessários
à formulação das propostas para a execução do
serviço:
....................................................................................
1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes
de normas especíﬁcas.”
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço:(Redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste artigo. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser ﬁrmado no prazo de
sessenta dias. (Redação dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§1º As Universidades e Fundações deverão, comprovadamente possuir recursos próprios para o empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto no
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
PARECER Nº 709, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 41, de 2004 (nº
2.813/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio Novo Cântico FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itapira, Estado de São Paulo
Relator: Senador Almeida Lima
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 41, de 2004 (nº 2.813,
de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio Novo Cântico FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itapira, Estado de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 885, de 4 de junho de 2002,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
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vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o da autorização de três para
dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº
10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e ás atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 41, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O
período de validade da outorga, corrigido de três para
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 41, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação e Movimento
Comunitário Rádio Novo Cântico FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapira,
Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar Dias, Presidente – Senador Efraim Morais, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 710, DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de
2004 (nº 2.821/2002, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicação Central de Ipuiuna Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Turmalina, Estado
de Minas Gerais.

Relator: Senador Eduardo Azeredo
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas
I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 44,
de 2004 (nº 2.821, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema de Comunicação Central de Ipuiuna Ltda.,
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Turmalina, Estado
de Minas Gerais.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 332, de 19 de março de 2002,
que outorga permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre
à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa,
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de
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concessão, permissão e autorização para serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas
proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do RISF.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 44, de 2004 não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na legislação
vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga
permissão ao Sistema de Comunicação Central de
Ipuiuna Ltda., para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Turmalina, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar Dias, Presidente – Eduardo Azeredo, Relator
– Senador Aelton Freitas, ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 711, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de
2004 (nº 2.120/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Educativa de Radiodifusão Tropicália – ACERT a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Gonçalo do Pará, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 2004
(nº 2.120, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Educativa de Radiodifusão Tropicália – ACERT a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Gonçalo do Pará, Estado de Minas Gerais.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 822, de 21 de dezembro de
2001, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
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com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 60, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O
período de validade da outorga, corrigido de três para
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 60, de 2004, não eviden-
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ciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Educativa de Radiodifusão Tropicália – ACERT a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Gonçalo do Pará, Estado de Minas Gerais, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Senador Osmar Dias, Presidente – Senador Eduardo
Azeredo, Relator – Senador Aelton Freitas, Relator
Ad Hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.697, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.”(NR)
....................................................................................
PARECER Nº 712, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2004
(nº 2.369/2002, na Câmara dos Deputados),

JULHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que aprova o ato que autoriza a Associação
Movimento Comunitário Rádio Alternativa
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brejo da Madre de
Deus, Estado de Pernambuco.
Relator: Senador Marco Maciel
I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2004
(nº 2.369, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Movimento
Comunitário Rádio Alternativa FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Brejo da
Madre de Deus, Estado de Pernambuco.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 25, de 11 de janeiro de 2002,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 32, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
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bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 80, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O
período de validade da outorga, corrigido de três para
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 80, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Movimento
Comunitário Rádio Alternativa FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Brejo da
Madre de Deus, Estado de Pernambuco, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2003. – Osmar Dias, Presidente – Marco Maciel, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
Art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(NR)
....................................................................................
PARECER Nº 713, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 87, de
2004 (nº 2.352/2002, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária do Sítio Histórico de
Olinda a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Olinda, Estado
de Pernambuco.
Relator: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 87, de 2004
(nº 2.352, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
do Sítio Histórico de Olinda a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Olinda, Estado
de Pernambuco.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 487, de 22 de agosto de
2001, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
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bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 87, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O
período de validade da outorga, corrigido de três para
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 87, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que autoriza a Associação
Comunitária do Sítio Histórico de Olinda a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Olinda, Estado de Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias Presidente, – Marco Maciel Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002).
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 714, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 88, de
2004 (nº 2.360/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
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Associação dos Moradores da Vila Brasil e
outras Artérias a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pombos,
Estado de Pernambuco.
Relator: Senador Marco Maciel
I – Relatório

Chega a esta comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 88, de 2004
(nº 2.360, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores da Vila Brasil e outras Artérias a executar serviço
de radiodifusão, comunitária na cidade de Pombos,
Estado de Pernambuco.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 715, de 26 de novembro de
2001, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
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cionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 88, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O
período de validade da outorga, corrigido de três para
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 88, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação dos
Moradores da Vila Brasil e outras Artérias a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pombos, Estado de Pernambuco, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias,Presidente. – Marco Maciel, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA P
ELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICAO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para ex-
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ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, 11-122002).
....................................................................................
DECRETO Nº 2.616, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º................................................... .............
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 715, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 91, de
2004 (nº 2.377/2002, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Anunciação de
Santa Bárbara D’Oeste a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Bárbara D’Oeste, Estado de São
Paulo.
Relator: Senador João Capiberibe
Relator ad hoc: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 91, de
2004 (nº 2.377, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 24,
de 11 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Anunciação de Santa Bárbara D’Oeste a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Bárbara D’Oeste, Estado de São Paulo. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-me pronunciar-se também
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sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 91, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 91, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Anunciação de Santa Bárbara D’Oeste a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Bárbara D’Oeste, Estado de São Paulo, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – João Capiberibe, Relator – Reginaldo Duarte, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 716, DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 107, de
2004 (2.497/ 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Itapecerica da
Serra – ACIS a executar serviço de radiodi-
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fusão comunitária na cidade de Itapecerica
da Serra, Estado de São Paulo.
Relator: Senador João Capiberibe
Relator: ad hoc: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 107, de 2004 (nº
2.497, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Itapecerica da Serra ACIS a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itapecerica da
Serra, Estado de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 600, de 22 de abril de 2002,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
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cionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 107, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 107, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Itapecerica da Serra – ACIS a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itapecerica da
Serra, Estado de São Paulo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Senador Osmar Dias, Presidente, – Senador João Capiberibe, Relator, – Senador Reginaldo Duarte, relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.616, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o regulamento do serviço de
radiodifusão comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 717, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 112, de
2004 (nº 2.524/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Alto Taquari Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
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em onda média na cidade de Encantado,
Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Valdir Raupp
Relator ad hoc: Senador Maguito Vilela
I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 112, de 2004 (nº
2.524, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão da Rádio Alto Taquari
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Encantado, Estado do
Rio Grande do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 20 de janeiro de 1997,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
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permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 112, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 112, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova concessão da Rádio Alto
Taquari Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Encantado, Estado
do Rio Grande do Sul, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Senador Osmar Dias, Presidente – Senador Valdir Roupp,
Relator, – Senador Maguito Vilela, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 718, DE 2001
Da Comissão de Educaçãõ, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 1l4/2004
(nº 2.530, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Jaraguá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Jaraguá, Estado
de Santa Catarina,
Relatora: Senadora Ideli Salvatti
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de
2004 (nº 2.530, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de
18 de julho de 1997, que renova concessão da Rádio
Jaraguá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Jaraguá, Estado
de Santa Catarina. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 114, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-

JULHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 114, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo re-
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paros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova concessão da Rádio Jaraguá
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Jaraguá, Estado de Santa
Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – Ideli Salvatti, Relatora.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 719, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 120, de
2004 (nº 2.575/ 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Difusora Cultural Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Irati, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 120, de
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2004 (nº 2.578, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 26
de novembro de 2001, que renova concessão outorgada à Difusora Cultural Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Irati,
Estado do Paraná, O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 120, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 120, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela

JULHO 2004

Julho de 2004

aprovação do ato que renova concessão outorgada à
Difusora Cultural Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Irati, Estado
do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de julho de 2004. _ Osmar
Dias, Presidente _ Flávio Arns, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 720, DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 126, de
2004 (nº 2.596/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores do Bairro Morada
do Sol a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Capitão Enéas,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Hélio Costa

JULHO 2004

Julho de 2004

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 126, de
2004 (nº 2.596, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portada nº 160,
de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associação
de Moradores do Bairro Morada do Sol a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capitão
Enéas, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei

JULHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 126, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 126, de 2004, não eviden-
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ciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Moradores
do Bairro Morada do Sol a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capitão Enéas, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente, – Hélio Costa Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-02)

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 49, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1993
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 96,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º................................................... .............
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
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pridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 721, DE 2004
Da Comissão De Educaçâo sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 128, de
2004 (nº 2.616/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Artística de Tapira a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Tapira, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 128, de
2004 (nº 2.616, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 448,
de 22 de março de 2002, que autoriza a Associação
Cultural e Artística de Tapira a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tapira, Estado
do Paraná. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de Mensagem Presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Co-

JULHO 2004

Julho de 2004

missão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 128, de 2004, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 128, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação Cultural
e Artística de Tapira a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tapira, Estado do Paraná, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quinto do
Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
par as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada Dela Lei nº 10.597,
de 11-12-02.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º.................................................... ............
Parágrafo único, A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 722, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 134, de
2004 (nº 2.705/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Piratininga São José dos
Campos Ltda. para explorar Serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
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dade de São José dos Campos, Estado de
São Paulo.
Relator: Senador João Capiberibe
Relator ad hoc: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 134, de 2004 (nº 2.705, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Piratininga de São José dos Campos
Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de São José dos Campos,
Estado de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 13 de junho de 2001,
que renova concessão para exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída em continuidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos

JULHO 2004

Julho de 2004

critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 134, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 134, de 2004, não
evidenciou violação das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal,
e não havendo reparos quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova
a concessão da Rádio Piratininga de São José dos
Campos Ltda. para executar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais apás deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 723, DE 2004
Da Comissão de Educação, – sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de
2004 (nº 3.062/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga, concessão à Rádio Clube Entre Amigos Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pérola
D’Oeste, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de
2004 (nº 3.062, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante do Decreto s/nº
de 27 de junho de 2002, que outorga concessão à
Rádio Clube Entre Amigos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná. O ato foi submetido àapreciação do Congresso Nacional por meio
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator. Na Comissão de Constituição e – Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre á Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 148, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
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ferido projeto não confraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 148, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas – na Resolução do
Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opmamos pela aprovação do ato

JULHO 2004

Julho de 2004

que outorga concessão à Rádio Clube Entre Amigos Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 724, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de
2004 (nº 2.827/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pará de Minas,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
Relator Ad Hoc: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de 2004

JULHO 2004

Julho de 2004

(nº 2.827, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
e Cultural de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pará de Minas,
Estado de Minas Gerais.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.450, de 2 de agosto
de 2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída de conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 153, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
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que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 153, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela apro-
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vação do ato que autoriza a Associação Comunitária e
Cultural de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pará de Minas, Estado
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – Eduardo Azeredo, Relator – Aelton
Freitas, Relator Ad Hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do ad. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
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pridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 725, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 160, de
2004 (nº 2.923/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Lagoa Dourada
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 160, de
2004 (nº 2.923, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 38,
de 17 de janeiro de 2002, que renova permissão outorgada à Rádio Lagoa Dourada Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o ad. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,

JULHO 2004

Julho de 2004

outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 160, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora do processo de exame e apreciação dos
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 160, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova permissão outorgada à
Rádio Lagoa Dourada Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 726, DE 2004
Da Comissão de Educação, – sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 161, de
2004 (nº 2.924 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiofusão Alto
Rio Grande a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piedade do
Rio Grande, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 161, de 2004
(nº 2.924, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiofusão Alto Rio Grande a executar serviço de
radiodifusão comunitária – na cidade de Piedade do
Rio Grande, Estado de Minas Gerais.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 75, de 29 de janeiro de 2002,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu substitutivo que corrige – o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o – disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 161, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
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que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 161, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiofusão
Alto Rio Grande a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piedade do Rio Grande, Estado
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de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º o Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
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PARECER Nº 727, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 229, de
2004 (nº 32 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM D.A. Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº
229, de 2004 (nº 32, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM D.A. Ltda., para explorar serviço de serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 364, de 19 de março
de 2002, que outorga permissão para a exploração de
canal de serviço de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a
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serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 229, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos
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ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar
no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 229, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que outorga permissão à Rádio FM D.A. Ltda.,
para explorar serviço de serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Caarapó, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões,
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 728 , DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de
2004 (nº 2.880 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV e Rádio Jornal do
Comércio Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Relator: Senador Marco Maciel
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de
2004 (nº 2.880, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 25 de
junho de 2001, que renova concessão outorgada à TV e
Rádio Jornal do Comércio Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 254, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
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ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 254, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
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juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova concessão outorgada à
TV e Rádio Jornal do Comércio Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Senador Osmar Dias, Presidente, – Senador Marco
Maciel Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA PEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 729, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 266, de
2004 (nº 2.890 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade Ternura
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Tatuí Estado de São Paulo.
Relator: Senador Almeida Lima
Relator Ad Hoc Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 266, de 2004 (nº 2.890, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade Ternura Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Tatuí, Estado de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 773, de 14 de dezembro
de 2000, que renova permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplic4yel, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 266, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
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Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 266, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
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reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Cidade Ternura Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Tatuí, Estado de São Paulo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – Almeida Lima, Relator – Relator
Ad Hoc Efraim Morais.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 730, DE 2004
Da Comissão de Educação, – sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de
2004 (nº 2.896/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Itaipú de Marília
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Jaú, Estado de São Paulo. – RELATOR:
Senador Almeida Lima
Relator ad hoc Senador Efreaim Morais
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de
2004 (nº 2.896, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
454, de 22 de agosto de 2001, que renova permissão
outorgada à Rádio ltaipú de Marília Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jaú, Estado de São Paulo. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o – parecer
favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 270, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
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49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não confraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 270, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução do
Senado Federal nº 39 de 1992, e não havendo reparos
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Julho de 2004

quanto – aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do
ato que renova permissão outorgada à Rádio Itaipú de
Marília Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Jaú, Estado de
São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – Almeida Lima, Relator – Relator
Ad Hoc Efraim Morais.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 731, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 275, de
2004 (nº 2.907/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Educadora de Piracicaba
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Luiz Otávio
Relator ad hoc: Senador Leonel Pavan
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 275, de 2004
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(nº 2.907, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Educadora de Piracicaba Ltda., para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Piracicaba, Estado de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 11 de dezembro de 2001,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 275, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na legislação pertinente.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
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223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 275, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na legislação
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos
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de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a
concessão da Rádio Educadora de Piracicaba Ltda.,
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Senador Osmar Dias, Presidente, – Senador Luiz Otávio,
Relator, – Senador Leonel Pavan, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 733, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de
2004 (nº 3.025/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Itapagipe
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapagipe, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de
2004 (nº 3.025, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 565,
de 16 de abril de 2002, que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Itapagipe a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itapagipe, Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições. O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina especíﬁca na Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 305, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
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para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga.”
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 305, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação Cultural
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Comunitária de Itapagipe a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapagipe, Estado de
Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art 6º Compete ao poder concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração do serviço de radiodifusão comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º . ..............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 734, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 356, de
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2004 (nº 2.727 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Radiodifusão Utilidades de Integração Comunitária a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Juatuba, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Eduardo Azeredo
Relator ad hoc: Senador Aelton Freitas
I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 356, de
2004 (nº 2.727, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 573,
de 24 de setembro de 2001, que autoriza a Associação Radiodifusão Utilidades de Integração Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Juatuba, Estado de Minas Gerais. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodi-
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fusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe
pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 356, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 356, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação Radiodifusão Utilidades de Integração Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Juatuba, Estado de Minas Gerais, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar Dias, Presidente – Eduardo Azeredo, Relator
– Aelton Freitas, ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do Art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração do serviço de radiodifusão comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do serviço.
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Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o regulamento do serviço de
radiodifusão comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
Art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do Art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.6º .................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 735, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 379, de
2004 (nº 62/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Rádio e Televisão Educativa do Alto Paranaíba – FUNALTOPAR
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Presidente Olegário, Estado de Minas
Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, em caráter terminativo,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 379, de 2004 (nº
62, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Rádio e Televisão Educativa do Alto Paranaíba – FUNALTOPAR
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Presidente Olegário,
Estado de Minas Gerais.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante
da Portaria nº 522, de 2 de abril de 2002, que outorga
permissão para a execução, com ﬁns exclusivamente
educativos, de serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe também
pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições. Devido à
sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União, Estados e
Municípios, universidades e fundações constituídas no
Brasil, com ﬁnalidade educativa, conforme preceitua
o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, que complementou e modiﬁcou a Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações.

Sexta-feira 9

123

21759

O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu
art. 16, § 10, que as outorgas a estados e municípios
serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, respectivamente, e serão formalizadas
por meio de convênio. O RSR estabelece ainda, no seu
art. 113, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração de
serviço não depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 379, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
Rádio e Televisão Educativa do Alto Paranaíba – FUNALTOPAR para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – Aelton Freitas, Relator.
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PARECER Nº 736, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 494, de
2003 (nº 2.379/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária dos Moradores e
Pescadores da Vila Mariano a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Banabuiú, Estado do Ceará.
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator Ad hoc: Senador Teotônio Vilela Filho
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 494, de
2003 (nº 2.379, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 40,
de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária dos Moradores e Pescadores da Vila Mariano a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Banabuiú, Estado do Ceará. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
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considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também
sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições. O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina especíﬁca na Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 494, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
embora se requeira o ajuste do período de validade
da outorga, que passa de três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que
“altera o parágrafo único do art. 62 da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de
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outorga”. Tal ajuste poderá ser efetuado por meio de
emenda de redação que propomos ao ﬁnal.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 494, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
dos Moradores e Pescadores da Vila Mariano a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Banabuiú, Estado do Ceará, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda de redação:
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EMENDA Nº 1–CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 494, de 2003, a seguinte redação:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere
a Portaria nº 40, de 17 de janeiro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária dos Moradores e Pescadores da Vila Mariano a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Banabuiú, Estado do Ceará.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Patrícia Saboya Gomes, Relatora – Teotônio Vilela Filho Ad hoc.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 494, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores e Pescadores da Vila Mariano a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Banabuiú, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 40, de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária dos Moradores e Pescadores
da Vila Mariano a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Banabuiú, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Senador
Hélio Costa, no exercício da Presidência – Teotônio
Vilela Filho, Relator.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002).
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o regulamento do serviço de
radiodifusão comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 6º..................................................... ............
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.

PARECER Nº 737, DE 2004

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 573, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 573,
de 2003 (nº 2.658/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Assunção (AMPRA) a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Assunção, Estado
da Paraíba.
Relator: Senador José Maranhão
I – Relatório

Chega a esta comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 573,
de 2003 (nº 2.658, de 2002, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.584, de 9 de agosto de 2002, que autoriza
a Associação dos Moradores e Produtores Rurais de
Assunção (AMPRA) a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Assunção, Estado da Paraíba. O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que

II – Análise

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 573, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Assunção (AMPRA)
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Assunção, Estado da Paraíba, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice – Presidente – José Maranhão, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SCRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redacão dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 738, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 592, de
2003 (nº 3.213 2003, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que autoriza a Associação “Antigos de Arari” – AAA a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Arari, Estado do Maranhão.
Relator: Senador Edison Lobão
Relator: Ad Hoc Senador Efraim Morais
I – Relatório

Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 592, de 2003 (nº
3.213, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação “Amigos de Arari”
– AAA a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Arari, Estado do Maranhão.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.451, de 2
de agosto de 2002, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe
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pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina especiﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de3
de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 592, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 592, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação “Amigos
de Arari” – AAA a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Arari, Estado do Maranhão,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente – Edison Lobão, Relator Ad
hoc: Efraim Morais.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada Dela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º. ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-

JULHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.”(NR)
....................................................................................
PARECER Nº 739, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 634, de
2003 (nº 2.802/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Guarabira FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de São
Bento, Estado da Paraíba.
Relator: Senador José Maranhão
Relator Ad hoc: Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 634, de 2003 (nº 2.802, de 2002, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da
Portaria nº 913, de 5 de junho de 2002, que outorga
permissão à Rádio Guarabira FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São Bento, Estado da Paraíba. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a Legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
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de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 634, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora do processo de exame e apreciação dos
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não confraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 634, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à
Radio Guarabira FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São Bento, Estado da Paraíba, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente – José Maranhão, Relator
– Efraim Morais, Relator Ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 740, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 783, de
2003 (nº 2.508 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Bel Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ouro Branco,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo

JULHO 2004

Julho de 2004

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 783, de
2003 (nº 2.508, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
297, de 19 de março de 2002, que outorga permissão
à Rádio Bel Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Ouro Branco, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 783, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo
sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos
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arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o
referido projeto não contraria preceitos ou princípios
da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante
à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 783, de 2003, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo
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reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Rádio Bel
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9-6-2004. – Hélio Costa, VicePresidente – Eduardo Azeredo, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 741, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 903, de
2003 (nº 411/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Cacimbas – ADCC a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Cacimbas, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 903, de
2003 (nº 411, de 2003, na Câmara dos Deputados), des-
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tinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.971,
de 1º de outubro de 2002, que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Cacimbas – ADCC a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cacimbas, Estado da Paraíba. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se, por meio
de substitutivo, o ajuste do período de validade da
outorga, que passa de três para dez anos, por força
da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que
“altera o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo
de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de
Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também
sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições. O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina especíﬁca na Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 903, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 903, de 2003, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação
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do ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Cacimbas – ADCC a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Cacimbas,
Estado da Paraíba, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente – Efraim Morais, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÂO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, obser-
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vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11.12.2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95.
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NA)
....................................................................................
PARECER Nº 742, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 907, de
2003 (nº 3.116/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Alagoas Comunicação Ltda., para
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explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Coruripe, Estado de Alagoas.
Relator: Senador João Tenório
Relator (ad hoc): Senador Teotônio Vilela Filho
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 907, de 2003 (nº 3.116, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Alagoas Comunicação Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Coruripe, Estado de Alagoas.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.068, de 26 de junho
de 2002, que outorga permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
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permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 907, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua
o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado
Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 907, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão
à Alagoas Comunicação Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Coruripe, Estado de Alagoas, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – João Tenório, Relator – Teotônio
Vilela Filho, ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional:
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 743, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 908, de
2003 (nº 3.156/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Bento Freire de Sousa
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Sousa, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 908, de 2003
(nº 3.156, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que outorga permissão à Fundação Bento
Freire de Sousa para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Sousa,
Estado da Paraíba.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante
da Portaria nº 1.365, de 26 de julho de 2002, que outorga permissão para a execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto-lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu
art. 16, § 10, que as outorgas a estados e municípios
serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, respectivamente, e serão formalizadas
por meio de convênio. O RSR estabelece ainda, no seu
art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração de
serviço não depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de con-
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cessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
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projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 908, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Fundação Bento
Freire de Sousa para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Sousa,
Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente – Efraim Morais, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço:(Redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.(Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
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§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste decreto, acrescidas das exigências constantes
de normas especíﬁcas.(Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste artigo.(Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da
República ou pelo Ministro de Estado das Comunicações,
conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser ﬁrmado no prazo de sessenta dias.(Redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
PARECER Nº 744, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 910, de
2003 (nº 418/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Lábrea Solidária – ALS a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lábrea, Estado do Amazonas.
Relator: Senador Arthur Virgílio
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 910, de
2003 (nº 418, de 2003, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 2.163,
de 16 de outubro de 2002, que autoriza a Associação
Lábrea Solidária – ALS a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lábrea, Estado do
Amazonas. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
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considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa:
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também
sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições. O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina especíﬁca na Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 910, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 910, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação Lábrea
Solidária (ALS) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lábrea, Estado do Amazonas,
na forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, vice-Presidente – Arthur Virgílio, Relator
– Efraim Morais, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art 6º ..................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 745, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 919, de
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2003 (nº 2.424/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento e Apoio
Social de Ibiara a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibiara,
Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 919, de 2003
(nº 2.424, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento e Apoio Social de Ibiara a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ibiara, Estado
da Paraíba.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 114, de 6 de março de 2001,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
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bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 919, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 919, de 2003, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento e Apoio Social de Ibiara
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ibiara, Estado da Paraíba, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente – Efraim Morais, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
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do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002).
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 746, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 922, de
2003 (nº 2.431/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a As-
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sociação de Desenvolvimento Comunitário
Cultural de Capinzal do Norte – Maranhão a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capinzal do Norte, Estado
do Maranhão.
Relator: Senador Edison Lobão
Relator Ad hoc: Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 922, de 2003
(nº 2.431, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário Cultural de Capinzal do Norte
– Maranhão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capinzal do Norte, Estado do
Maranhão.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 142, de 19 de fevereiro
de 2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodi-
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fusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe
pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 922, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga.”
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 922, de 2003, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento
Comunitário Cultural de Capinzal do Norte – Maranhão
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente – Edison Lobão, Relator
Efraim Morais, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-02)
....................................................................................

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.

DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
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pridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 747,DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 938, 2003
(nº 2.766/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Pérola do Turi Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Santa Helena, Estado
do Maranhão.
Relator: Senador Edison Lobão
Relator ad hoc : Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 938, de 2003 (nº 2.766, de 2002, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante do
Decreto de 24 de abril de 2002, que renova concessão da Rádio Pérola do Turi Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
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sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 938, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora do processo de exame e apreciação dos
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovou o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não confraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
II – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 938, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova concessão
da Rádio Pérola do Turi Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Santa Helena, Estado do Maranhão, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente – Edison Lobão, Relator
Efraim Morais, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 84, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 748, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2004
(nº 2.977/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Mater Et Magistra de Londrina
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Londrina,
Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislati-
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vo nº 4, de 2004 (nº 2.977, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Fundação Mater Et Magistra de Londrina para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical na cidade de Londrina, Estado do Paraná. Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 17 de maio de 2002,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, devendo pronunciar-se também
sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições. O processo de exame e
apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam
ou renovam concessão, permissão ou autorização para
que se executem serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo,
pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa
norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das
Comunicações que devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 4, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
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223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 4, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
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quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Mater
Et Magistra de Londrina para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Londrina,
Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente – Flávio Arns, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 749, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2004
(nº 3.030/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão
à Rede Panorama de Comunicações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Itapejara
D’Oeste, Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
Relator: (Ad. Hoc) Senador, Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 5,
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de 2004 (nº 3.030, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rede Panorama de Comunicações Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 4 de junho de 2002,
que outorga concessão para a exploração de canal
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º,
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação. – O exame da documentação que acompanha o PDS nº 5, de 2004, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
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223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 5, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
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reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga concessão à Rede Panorama de Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala das Comissões,
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 756, DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 2004
(nº 3.249, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação do Núcleo Comunitário da Vila
Simone a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Nova Aurora, Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
Relator ad hocSenador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 9,
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de 2004 (nº 3.249, de 2003, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.729, de 2 de setembro de 2002, que autoriza
a Associação do Núcleo Comunitário da Vila Simone
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Nova Aurora, Estado do Paraná. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 9, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que

180

21816

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 9

institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 9, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridi-
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cidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação do Núcleo Comunitário da Vila Simone a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Aurora, Estado
do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões,
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º .......................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 751, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2004
(nº 2.437/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Amigos de Terra Roxa – ACATE, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Terra Roxa, Estado
do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de
2004 (nº 2.437, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 384,
de 19 de março de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária Amigos de Terra Roxa – ACATE, a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Terra
Roxa, Estado do Paraná. O ato foi submetido á apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
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bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contaria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 10, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 10, de 2004, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Terra Roxa – ACATE,
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Terra Roxa, Estado do Paraná, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice Presidente – Osmar Dias, Relator – Flávio Arns, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICAO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 96,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 752, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de
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2004 (nº 2.724/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura da Cidade de Santo Antônio – RN
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo Antônio, Estado
do Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Relator ad hoc: Senador Teotônio Vilela Filho
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 35, de 2004 (nº 2.724, de 2002, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da
Portaria nº 538, de 11 de setembro de 2001, que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura da Cidade de Santo Antônio – RN a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santo Antônio, Estado do Rio Grande do Norte. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
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bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 35, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 35, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação e Cultura da Cidade de Santo Antônio
– RN a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santo Antônio, Estado do Rio Grande
do Norte, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente – Teotônio Vilela Filho, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 753, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 2004
(nº 2.175/2002, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que autoriza a Associação
Geovana Targino a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa
D’Anta, Estado do Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Relator Ad hoc: Senador Teotônio Vilela Filho
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 62,
de 2004 (nº 2.175, de 2002, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 236, de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza
a Associação Geovana Targino a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa D’Anta,
Estado do Rio Grande do Norte. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

Sexta-feira 9

191

21827

O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 62, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 62, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação Geovana Targino a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa D’Anta, Estado do Rio Grande do Norte,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente – Senador Garibaldi Alves
Filho, Relator – Senador Teotônio Vilela Filho, Relator Ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 754, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de
2004 (nº 2.341/2002, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Clarim de Palmas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Itaí, Estado
de São Paulo.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 65, de 2004 (nº 2.341, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Clarim de Palmas Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Itaí, Estado de São Paulo.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 644, de 24 de outubro
de 2001, que outorga permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
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O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 65, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 65, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Rádio Clarim
de Palmas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Itaí, Estado de
São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, – Hélio Costa, Presidente
– Mozarildo Cavalcanti, Relator – Juvêncio da Fonseca, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 1º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 755, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 2004
(nº 396/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio FM Ilustrada Lida., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Umuarama, Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias.
Relator Ad. Hoc, Senador Flávio Arns.
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 72,
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de 2004 (nº 396, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio FM ilustrada Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Umuarama, Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 7, de 11 de janeiro de 2002,
que renova permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 72, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
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Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 72, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
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nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
Juridicidade e de Técnica Legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a permissão outorgada
à Rádio FM ilustrada Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala das Comissões,
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 756, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2004
(nº 2.906/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Club de Palmas Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Palmas, Estado
do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
Relator ad. hoc: Senador Flavio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 73, de 2004 (nº 2.906, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Club de Palmas Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Palmas, Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 11 de dezembro de 2001,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 73, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
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Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 73, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
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nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão da Rádio Club
de Palmas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Palmas, Estado
do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9-6-2004. – Hélio Costa, VicePresidente – Flavio Arns, Relator Ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 757, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 86, de 2004
(nº 2.351/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Comunicação Capelense a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Capela, Estado de Alagoas.
Relator: Senador João Tenório
Relator ad hoc: Senador Teotônio Vilela Filho
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 86, de
2004 (nº 2.351, de 2002, na Câmara dos Deputados),
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destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 461,
de 22 de agosto de 2001, que autoriza a Associação
Comunitária Comunicação Capelense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capela,
Estado de Alagoas. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 86, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 86, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Comunicação Capelense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capela, Estado de
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Alagoas, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, – Senador Hélio Costa, Vice
Presidente no Exercício da Presidência – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp
– José Maranhão – Efraim Morais – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela
Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
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do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 96,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.697, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 758, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2004
(nº 2.209/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária, Cultural e Artística Itajaense
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a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itajá, Estado do Rio
Grande do Norte.
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Relator ad hoc Senador Teotônio Vilela Filho
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de
2004 (nº 2.209, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
151, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associação Comunitária, Cultural e Artística Itajaense a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
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ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 95, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 95, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária,
Cultural e Artística Itajaense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itajá, Estado do
Rio Grande do Norte,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Garibaldi Alves Filho, Relator
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque
– Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais
– Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Luiz
Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da
Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas
privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95.,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 759, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de
2004 (nº 2.472,/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Cen-
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tro de Atendimento Comunitário São Jorge
– CEACOM, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de
2004 (nº 2.472, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Podaria nº
391, de 19 de março de 2002, que autoriza o Centro
de Atendimento Comunitário São Jorge – CEACOM,
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 102, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 102, de 2004, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Centro
de Atendimento Comunitário São Jorge – CEACOM,
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Flávio Arns, Relator Ad hoc
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Luiz Otávio – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do ad. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1988
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. ”(NR)
....................................................................................
PARECER Nº 760, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de
2004 (nº 2.476/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro
Abreu a executar serviço de radiodifusão
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comunitária na cidade de São Bernardo,
Estado do Maranhão.
Relator: Senador Edison Lobão
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 105,
de 2004 (nº 2.476, de 2002, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 397, de 19 de março de 2002, que autoriza a
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Abreu
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Bernardo, Estado do Maranhão. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 105, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 105, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Abreu a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Bernardo,
Estado do Maranhão, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de2004. – Hélio
Costa, Presidente – Edison Lobão, Relator – Efraim
Morais, Relator Ad hoc – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
– Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-
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dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 761, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 113, de
2004 (nº 2.525/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Progresso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
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onda média na cidade de Novo Hamburgo,
Estado do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator ad hoc: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 113, de 2004 (nº 2.525, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Progresso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio de Mensagem, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 14 de fevereiro de 1997, que renova
concessão para a exploração de canal de radiodifusão
sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido Projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
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nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 113, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido Projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 113, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a concessão da Rádio
Progresso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão,9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Lúcia Vânia, Relatora – Reginaldo Duarte, Relator Ad hoc – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – José Jorge –– Roberto Saturnino – Luiz
Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da
Fonseca.

JULHO 2004

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 9

217

21853

218

21854

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49 É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223 Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 762, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de
2004 (nº 2.591 – 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e Cientíﬁca Joseline
Pereira de Oliveira a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bom
Jesus, Estado de Goiás.
Relator: Senador Maguito Vilela
Relator (ad hoc): Senador Reginaldo Duarte
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 124,
de 2004 (nº 2.591, de 2002, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 811, de 21 de dezembro de 2001, que autoriza
a Associação Cultural e Cientíﬁca Joseline Pereira de
Oliveira a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jesus, Estado de Goiás. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 124, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6° da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 124, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo repa-
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ros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação Cultural e Cientíﬁca
Joseline Pereira de Oliveira a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jesus, Estado
de Goiás, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Maguito Vilela, Relator – Reginaldo
Duarte, Relator ad hoc – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão
– José Jorge –– Roberto Saturnino – Luiz Otávio
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo
– Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
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observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º. ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 763, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 155, de
2004 (nº 168/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM Niquelândia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em freqüência modulada na cidade
de Niquelândia, Estado de Goiás.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator ad hoc: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 155, de 2004 (nº 168, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM Niquelândia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Niquelândia,
Estado de Goiás.
Por meio de Mensagem, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.786, de 10 de setembro de
2002, que renova permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art.
223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa,
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de
concessão, permissão e autorização para serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas
proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos
do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição
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Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo
Ministério das Comunicações que devem instruir
o processo submetido à análise da Comissão de
Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 155, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado
Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII,
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 155, de 2004, não
evidenciou violação das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal,
e não havendo reparos quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova
a permissão outorgada à Rádio EM Niquelândia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Niquelândia,
Estado de Goiás, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência – Lúcia Vânia, Relatora – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – José Jorge – Leonel
Pavan (ad hoc) – Roberto Saturnino – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo
Azeredo – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da
Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 764 DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 157, de
2004 (nº 377/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão á Fundação TV Beltrão para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Francisco Beltrão,
Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
Relator ad hoc: Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 157, de 2004 (nº 377, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão á Fundação TV Beltrão para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade Francisco
Beltrão, Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 20 de dezembro de
2002, que outorga concessão para a exploração de
canal de radiodifusão de sons e imagens, nos termos
do art.223, § 3º da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 157, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
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competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 157, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela

JULHO 2004

Julho de 2004

aprovação do ato que outorga concessão à Fundação
TV Beltrão para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade Francisco Beltrão, Estado
do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9-6-2004. _ Senador Hélio
Costa, Vice Presidente no Exercício da Presidência
– Flávio Arns Relator Ad Hoc – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão
– Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Luiz Octávio – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Eduardo Azevedo – Teotônio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonseca.

JULHO 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, püblico e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mrnimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 765, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 431, de
2004 (nº 3.262/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Abril Radiodifusão S/A
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
Relator: Senador Osmar Dias
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 431, de 2004 (nº 3.262, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Abril Radiodffusão S/A para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 31 de outubro de 2002, que
renova concessão para a exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações, que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 431, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
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Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 431, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela

JULHO 2004

Julho de 2004

aprovaçâo do ato que renova a concessão outorgada
à Abril Radiodifusão S/A para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, – Senador Helio Costa, Vice
Presidente No Exercício da Presidência – Flávio Arns
Relator ad hoc – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Octávio – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Eduardo Azevedo – Teotônio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonseca.
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Julho de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 766, DE 2004
(Da Comissão de Educação)
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 691, de 2003 (nºs 2.832 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Fundação Remídia Gayoso
de Sousa para o Desenvolvimento Comunitário de Santa Terezinha – PB – FRGS a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Terezinha, Estado
da Paraíba.
Relator: Senador José Maranhão
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 691, de
2003 (nº 2.832, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
1.730, de 2 de setembro de 2002, que autoriza a Fundação Rimídia Gayoso de Sousa para o Desenvolvimento Comunitário de Santa Terezinha – PB – FRGS
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Terezinha, Estado da Paraíba. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita

228

21864

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 9

consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 691, de 2003, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 691, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Fundação Rimídia Gayo-

JULHO 2004

Julho de 2004

so de Sousa para o Desenvolvimento Comunitário de
Santa Terezinha – PB – FRGS a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Terezinha,
Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. _ Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– José Maranhão, Relator – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – Sergio Cabral
– Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto
Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Octávio – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princÍpio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. ( Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1999
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
Art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do Art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 767, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 799, de
2003 (nº 2.653/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural
Senhor do Bonﬁm para executar serviço de
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radiodifusão sonora cm freqüência modulada na cidade de Icó, Estado do Ceará.
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes
Relator ad hoc: Senador Teotônio Vilela Filho
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 799,
de 2003 (nº 2.653, de 2002, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.301, de 16 de julho de 2002, que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural Senhor
do Bonﬁm para executar pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente
educativos, na cidade de Icó, Estado do Ceará. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Cumpre à Comissão de Educação, conforme o
art. 102, IV, do Regimento Interno do Senado Federal,
opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga
e renovação de concessão, permissão e autorização
para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa,
de acordo com o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou

JULHO 2004

Julho de 2004

a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende os requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 799, de 2003, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural Senhor do
Bonﬁm para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Icó, Estado
do Ceará, com ﬁns exclusivamente educativos, na
forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Vice-Presidente, no exercício da Presidência – Patrícia Saboya Gomes, Relatora – Teotônio Vilela Filho, Relator ad hoc. – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo
Paes – Luiz Octávio – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1987
Complementa e modiﬁca a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
Art 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
Art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 768, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 801, de 2003
(nº 1.222/2001, na Câmara dos Deputados),

JULHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que aprova o ato que autoriza a Associação
de Difusão Comunitária de Senador Canedo _ GO a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Senador Canedo,
Estado de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator (ad hoc): Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 801, de
2003 (nº 1.222, de 2001, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
569, de 18 de setembro de 2000, que autoriza a Associação de Difusão Comunitária de Senador Canedo
– GO a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Senador Canedo, Estado de Goiás. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII,
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido
projeto não confraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 801, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 801, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação de Difusão Comunitária de Senador Canedo – GO a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Senador Canedo, Estado de Goiás, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
Valdir Raupp, Relator ad hoc – Demóstenes Torres,
Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam
Buarque – José Maranhão – José Jorge – Efraim
Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino
– Papaléo Paes – Luiz Octávio – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congreso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao poder concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º . ..............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 769, DE 2004.
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 824, de
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2003 (nº 2.601/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Posse – ADEPE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Posse, Estado de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator (ad hoc): Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 824, de 2003
(nº 2.601, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
para o Desenvolvimento de Posse – ADEPE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Posse, Estado de Goiás.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portada nº 235, de 25 de fevereiro
de 2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se

JULHO 2004

Julho de 2004

também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especiﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 824, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas. na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002; que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 824, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
para o Desenvolvimento de Posse – ADEPE a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Posse, Estado de Goiás, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Presidente – Demóstenes Torres, Relator – Valdir Raupp, Relator Ad hoc – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – José
Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo
Paes – Luiz Octávio – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicaçao Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes (Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do ad.
59 da Constituição Federal, e estabelece
normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002,
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 770, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 838, de

JULHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

2003 (nº 2.927/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Pouso Alto Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Piracanjuba,
Estado de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 838, de 2003 (nº 2.927, de 2003, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante
do Decreto de 1º de abril de 2002, que renova concessão da Rádio Pouso Alto Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 838, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora do processo de exame e apreciação dos
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado
Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e ás atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 838, de 2003, não
evidenciou violação das formalidades estabelecidas
na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992,
e não havendo reparos quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova
concessão da Rádio Pouso Alto Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente – Demóstenes Torres, Relator – Valdir Raupp, Relator ad hoc – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – José Maranhão – José Jorge – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz
Octávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 771, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 842, de
2003 (nº 1.298/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Preservação Ambiental entre
Rios a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ipameri, Estado
de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 842, de 2003
(nº 1.298, de 2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Preservação
Ambiental entre Rios a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ipameri, Estado de Goiás.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 310, de 5 de julho de 2000,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 842, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 842, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalida-
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de, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação de Preservação Ambiental entre Rios a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ipameri, Estado
de Goiás, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente – Valdir Raupp, Relator (ad
hoc).Hélio Costa, Presidente – Demóstenes Torres,
Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp ( ad hoc) – José Maranhão
– José Jorge – Roberto Saturnino – Papaléo Paes
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo
– Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de
dez anos, permitida a renovação por igual período,
se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 84, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ...........................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se
cumpridas as exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.” (NA)
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

PARECER Nº 772, 2004

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do

....................................................................................
LEI Nº 10,597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.

Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 935,
de 2003 (nº 2.758/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio Oeste Comunitária a executar
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serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Hélio Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 935, de
2003 (nº 2.758, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio Oeste Comunitária a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 141, de 19
de fevereiro de 2002, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art.49., XII,
combinado com o art.223., § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
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cionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 935, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 935, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Rádio Oeste Comunitária
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Juvêncio
da Fonseca, Presidente – Hélio Costa, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Roberto
Saturnino – Papaléo Paes – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de
dez anos, permitida a renovação por igual período,
se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes. (Redação dada pela Lei
nº 10.597, de 11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ...........................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se
cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 773, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de
2004 (nº 2.678/2002, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio São Luiz Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 2004 (nº 2.678, de 2002, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio São Luiz Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 8 de outubro de
1997, que renova concessão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art.
223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa,
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de
concessão, permissão e autorização para serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas
proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos
do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se exe-
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cutem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição
Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona os elementos a serem
informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 26, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado
Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII,
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 26, de 2004, não
evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos quanto aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica
legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
renova a concessão outorgada da Rádio São Luiz
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de São Luiz Gonzaga,
Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004, – Hélio
Costa, Presidente – Papaléo Paes, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdor
Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Roberto
Saturnino – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho – Juvêncio
da Fonseca.

248

21884

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2004

Julho de 2004

JULHO 2004

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49 É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 774, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 48, de 2004
(nº 472/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Nordeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Natal, Estado do
Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
Relator, ad hoc, Senador Teotônio Vilela Filho
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº
48, de 2004 (nº 472, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Nordeste Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 15 de setembro de 2000,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 48, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
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o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e as atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 48, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo re-
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paros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Nordeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Natal, Estado do
Rio Grande do Norte, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004, – Hélio
Costa, Presidente – Garibaldi Alves Filho, Relator
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque
– Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais
– Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo
Paes – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo
Azeredo – Teotônio Vilela Filho – Lúcia Vânia (Relator ad hoc) – Juvêncio da Fonseca
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art.49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons, e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 775, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 51, de 2004
(nº 901/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de São
Bento a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Bento, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 51, de
2004 (nº 901, de 2001, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 221,
de 31 de maio de 2000, que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de São Bento a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Bento, Estado da Paraíba. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1996, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 51, de 2004, não evidenciou violação das
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formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 51, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
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reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação de São Bento a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Bento, Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. _ Hélio
Costa, Presidente – Efraim Morais, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – José Jorge – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas
Pinheiro – José Agripino – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do Art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de
dez anos, permitida a renovação por igual período,
se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes(Redação dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do Art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 776, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de
2004 (nº 1.263/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação de Assistência Social Betuel
– FASB, a executar serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade de Morrinhos,
Estado de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 52, de 2004 (nº 1.263, de 2001, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da
Portaria nº 754, de 12 de dezembro de 2000, que
autoriza a Fundação de Assistência Social Betuel
– FASB, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Morrinhos, Estado de Goiás. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de Mensagem Presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de

JULHO 2004

Julho de 2004

fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 52, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 52, de 2004, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a
Fundação de Assistência Social Betuel – FASB, a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Morrinhos, Estado de Goiás, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Valdir Raupp, Relator ad hoc
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – José Maranhão – José Jorge – Efraim
Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino
– Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ...........................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se
cumpridas as exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 777, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 116,
de 2004 (nº 2.554/ 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
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a permissão da Rádio Andaiá Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia.
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de 2004 (no 2.554, de 2002, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Andaiá Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santo Antônio de Jesus,
Estado da Bahia.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 363, de 24 de julho de 2000,
que renova permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto
foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art.102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos
do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
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imagens, nos termos do art. 223, da Constituição
Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa
norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das
Comunicações que devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 116, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos
à competência legislativa da União e às atribuições
do Congresso Nacional, nos termos dos arts.49, XII,
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 116, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Andaiá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004, – Hélio
Costa, Presidente – Papaléo Paes – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque –Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Roberto
Saturnino – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonseca
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

PELA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 778, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de
2004 (nº 2.588/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão
Sintonia Carmo de Minas – FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carmo de Minas, Estado de Minas
Gerais.
Relator: Senador Hélio Costa
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I – Relatório
Chega a esta comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de
2004 (nº 2.588, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 751,
de 6 de dezembro de 2001, que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão Sintonia Carmo de Minas
– FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 123, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 123, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
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juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão Sintonia Carmo de Minas – FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Juvêncio
da Fonseca, Presidente – Hélio Costa, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo
– Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
iudicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao poder concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 779, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 140, de
2004 (nº 2.749/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Cultural Câmara
de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

262

21898

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 9

Relator: Senador Hélio Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 140, de 2004
(nº 2.749, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Cultural Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante
da Portaria nº 135, de 5 de fevereiro de 2002, que outorga permissão para a execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto-lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
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outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, dispõe no seu
art. 16, § 10, que as outorgas a estados e municípios
serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, respectivamente, e serão formalizadas
por meio de convênio. O RSR estabelece ainda, no seu
art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para exploração de
serviço não depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 140, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
Educativa Cultural Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Juvêncio
da Fonseca, Vice Presidente No Exercício Da Presidência
– Helio Costa, Relator Ad Hoc – Flávio Arns – Aelton
Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José
Maranhão – Efraim Morais – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Octávio – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Eduardo Azevedo –Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º o prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço:(Redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.(Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo an-
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terior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes
de normas especíﬁcas. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste artigo (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser ﬁrmado no prazo de
sessenta dias. (Redação dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................
PARECER Nº 780, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 149, de
2004 (nº 906/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão á Sistema Comercial de Comunicações Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Maracanaú, Estado
do Ceará.
Relator: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 149, de
2004 (nº 906, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema
Comercial de Comunicações Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 2.814, de 11 de dezembro de
2002, que outorga permissão para a exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à
Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do RISF.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 149, de 2004 não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na legislação
vigente, e não havendo reparos quanto aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga
permissão à Sistema Comercial de Comunicações
Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Maracanaú, Estado
do Ceará, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Reginaldo Duarte, Relator Ad hoc
– Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque
– Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Moraes
– Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Octávio
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela
Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons, e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 781, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de
2004 (nº 2.759/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Comunidade Renovada Santo Antônio da
Pampulha – CRESAP a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Hélio Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de
2004 (nº 2.759, de 2002, na Câmara dos Deputados),

Sexta-feira 9

267

21903

destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 167,
de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Comunidade
Renovada Santo Antônio da Pampulha – CRESAP a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 152, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 152, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Comunidade Renovada
Santo Antônio da Pampulha – CRESAP a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na forma do Pro-

JULHO 2004

Julho de 2004

jeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Juvêncio
da Fonseca, Vice-Presidente no exercício da Presidência
– Hélio Costa, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Roberto Saturnino – Papaléo
Paes – Luiz Octávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
– Eduardo Azeredo –Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NA)
....................................................................................
PARECER Nº 782, DE 2004
Da Comissão de Educação, em decisão terminativa, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2004 (nº 2.940/
2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação
Movimento Comunitário Com Rádio Local
Prata FM a executar serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade de Prata, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2004
(nº 2.940, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Movimento
Comunitário Com Rádio Local Prata/FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Prata, Estado da Paraíba.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 218, de 25
de fevereiro de 2002, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 4º, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.

JULHO 2004

Julho de 2004

O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho da 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar nº de 26, de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 171, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O
período de validade da outorga, corrigido de três para
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº
10.597, de 2002, que altera o parágrafo único do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 171, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que autoriza a Associação
Movimento Comunitário Com Rádio Local Prata/FM
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Prata, Estado da Paraíba, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Efraim Morais, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – José Jorge – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz
Octávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio
Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, observados
os procedimentos estabelecidos nesta lei e normas
reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 783, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de
2004 (nº 2.988/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
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Associação dos Amigos de Ponte dos Carvalhos a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cabo de Santo
Agostinho, Estado de Pernambuco.
Relator: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de
2004 (nº 2.988, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
504, de 2 de abril de 2002, que autoriza a Associação
dos Amigos de Ponte dos Carvalhos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cabo
de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 181, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 181, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação dos
Amigos de Ponte dos Carvalhos a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Cabo de
Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência –
Marco Maciel, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto
Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Octávio – Jonas
Pinheiro – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonceca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para ex-
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ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 784, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 183, de
2004 (nº 2.991/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação João Kennedy Gomes Batista para
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o Desenvolvimento Comunitário de Emas
– FJKGB a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Emas, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 183, de
2004 (nº 2.991, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação João
Kennedy Gomes Batista para o Desenvolvimento
Comunitário de Emas – FJKGB a executar, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Emas,
Estado da Paraíba.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 450, de 22
de março de 2002, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
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cionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 183, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga.”
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 183, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Fundação João Kennedy
Gomes Batista para o Desenvolvimento Comunitário
de Emas – FJKGB a executar, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Emas, Estado da Paraíba,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Efraim Morais, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – José Jorge – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz
Octávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio
Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os

JULHO 2004

Julho de 2004

procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do Art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do Art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 785, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de
2004 (nº 3.039/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária do Bairro São José
– ASCOBSJ, a executar serviço de radiodi-
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fusão comunitária na cidade de São José
da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de 2004
(nº 3.039, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
do Bairro São José – ASCOBSJ, a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São José da
Lagoa Tapada, Estado da Paraíba.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 748, de 10 de maio de 2002,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 195, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.812, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 195, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
do Bairro São José – ASCOBSJ, a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São José
da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Efraim Morais, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – José Jorge – Reginaldo
Duarte – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Luiz
Octávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio
Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64., § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 786, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 209, de
2004 (nº 3.111/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Francisco Gurgel Corrêa
para executar serviço de radiodifusão sonora
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em freqüência modulada na cidade de Barbalha, Estado do Ceará.
Relator: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 209, de 2004 (nº 3.111, de 2003, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da
Portaria nº 871, de 4 de junho de 2002, que outorga permissão à Fundação Francisco Gurgel Corrêa
para executar pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Barbalha, Estado do Ceará. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Cumpre à Comissão de Educação, conforme o
art. 102, IV, do Regimento Interno do Senado Federal,
opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga
e renovação de concessão, permissão e autorização
para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
Devido a sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa,
de acordo com o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28
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de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende os requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 209, de 2004, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Fundação Francisco Gurgel Corrêa para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Barbalha, Estado do Ceará,
com ﬁns exclusivamente educativos, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Presidente – Reginaldo Duarte, Relator – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp
– José Maranhão – Efraim Morais – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
– Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 787, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 219, de
2004 (nº 2.621/ 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação do Desenvolvimento Comunitário
de Água Branca (PB) – ADECAB a executar
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Água Branca, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 219, de 2004 (nº 2.621, de 2002, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante
da Portaria nº 454, de 22 de março de 2002, que
autoriza a Associação do Desenvolvimento Comunitário de Água Branca (PB) – ADECAB a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Água Branca, Estado da Paraíba. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
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ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 219, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.812, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 219, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação do Desenvolvimento Comunitário de Água Branca (PB) – ADECAB
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Água Branca, Estado da Paraíba, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Efraim Morais, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir
Raupp – José Maranhão – Reginaldo Duarte – Roberto
Saturnino – Papaléo Paes – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art.49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art.6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 788, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de
2004 (nº 322/2003, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
da Comunidade de Brejo Santo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brejo Santo, Estado do Ceará.
Relator: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de 2004 (nº
322, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento
Comunitário da Comunidade de Brejo Santo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Brejo Santo, Estado do Ceará.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.690, de 28 de
agosto de 2002, que autoriza a exploração de canal
de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O projeto oriundo da Câmara dos Deputados já
contempla correção do prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
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Julho de 2004

ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 234, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o Parágrafo Único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 234, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Brejo
Santo a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Brejo Santo, Estado do Ceará, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio Costa, Presiente – Reginaldo Duarte, Relator – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp
– José Maranhão – Efraim Morais – Roberto Saturnino – Papaléo Paes – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
– Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.

JULHO 2004

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 9

289

21925

290

21926

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisao;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-

JULHO 2004

Julho de 2004

dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.616, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do Art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 789, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 284, de
2004 (nº 3.250/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Beneﬁcente de Altaneira a execu-
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tar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Altaneira, Estado do Ceará.
Relator: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 284, de
2004 (nº 3.250, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente de Altaneira a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Altaneira,
Estado do Ceará.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Podaria nº 1.731, de 2 de setembro de
2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 284, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O
período de validade da outorga, corrigido de três para
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art.
62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 284, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação Beneﬁcente de Altaneira a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Altaneira, Estado do Ceará,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão em 9-6-2004. – Hélio Costa,
Presidente – Reginaldo Duarte, Relator – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp
– José Maranhão – Efraim Morais – Papaléo Paes
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Eduardo Azeredo
– Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos
nesta Lei e normas reguladoras das condições de
exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de
dez anos, permitida a renovação por igual período,
se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes. (Redação dada pela Lei
nº 10.597. de 11.12.2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

CAPITULO V
Da Comunicação Social

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição
Federal, e estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do Art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do Art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

PARECER Nº 790, DE 2004
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 352, de
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2004 (nº 944/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Calçoene
– ASSOCAL a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Calçoene,
Estado do Amapá.
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 352, de 2004 (nº 944, de 2003, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante
da Portaria nº 1.976, de 1º de outubro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Calçoene – ASSOCAL
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Calçoene, Estado do Amapá. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifUsão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
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ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII,
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em
perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 352, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 352, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Calçoene
– ASSOCAL a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Calçoene, Estado do Amapá, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9-6-2004. – Hélio Costa, Presidente, Papaléo Paes, Relator.– Hélio Costa, Presidente
– Papaléo Paes, Relator – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão
– Efraim Morais – Roberto Saturnino – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela
Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. ( Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, de 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 791, DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de
2004 (nº 3.265/4 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-

JULHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

missão à Fundação Nelson Castilho para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Goiatuba, Estado de Goiás.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator ad hoc : Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de
2004 (nº 3.265, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
780, de 15 de maio de 2002, que outorga permissão
à Fundação Nelson Castilho para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Goiatuba, Estado de Goiás. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido Projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 371, de 2004, não evidenciou violação das
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formalidades estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora do processo de exame e apreciação dos
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 371, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga a permissão
à Fundação Nelson Castilho para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Goiatuba, Estado de Goiás, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9-6-2004. _ Hélio Costa, VicePresidente no Exercício da Presidência – Lúcia Vânia,
Relatora – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim
Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino
– Papaléo Paes – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
(ad hoc) – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonseca.

298

21934

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2004

Julho de 2004

JULHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º o prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 792, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 386, de
2004 (nº 618/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional e Cultural
Cacondense para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Caconde, Estado de São Paulo.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 386, de 2004 (nº
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618, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Educacional
e Cultural Cacondense para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Caconde, Estado de São Paulo.
Por meio de mensagem, o Presidente da República
submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal, o ato constante da Portaria nº 1.297, de 16
de julho de 2002, que outorga permissão para a execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações
constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR),
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, dispõe no seu art. 16, § 10, que as
outorgas a estados e municípios serão deferidas mediante
atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo
Ministro de Estado das Comunicações, respectivamente,
e serão formalizadas por meio de convênio. O RSR estabelece ainda, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para
exploração de serviço não depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal n° 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
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A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 386, de 2004, não evidenciou
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violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que outorga permissão à Fundação Educacional e Cultural Cacondense para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Caconde,
Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Lúcia Vânia, Relatora – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão
– Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino –Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
(ad hoc) – Eduardo Azeredo – Teotônio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº 4.117
(*),de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
Art 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963.
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço:(Redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 1º E dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.(Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que couber, a mesma prevista no art. 15
deste Decreto, acrescidas das exigências constantes
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de normas especíﬁcas.(Redação dada Delo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste artigo.(Redação dada pelo Decreto
nº 2.108,. de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da
República ou pelo Ministro de Estado das Comunicações,
conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser ﬁrmado no prazo de sessenta dias.(Redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
PARECER Nº 793, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 402, de
2004 (nº 334/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga a permissão à Torres & Camargo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator (ad hoc): Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 402, de
2004 (nº 334, de 2003, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.999, de
8 de outubro de 2002, que outorga a permissão à Torres
& Camargo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido Projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 402, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 402, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga a permissão
à Torres & Camargo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Marco Maciel, Relator ad hoc – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp –
José Maranhão – Efraim Morais – Reginaldo Duarte
– Roberto Saturnino – Luiz Octávio – Jonas Pinheiro
– Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 794, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 482, de
2004 (nº 1.141/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional de Ipatinga
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Ipatinga, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 482, de 2004 (nº
1.141, de 2004, na Câmara dos Deputados), que aprova

JULHO 2004

Julho de 2004

o ato que outorga permissão à Fundação Educacional
de Ipatinga para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ipatinga,
Estado de Minas Gerais.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da
República submete ao Congresso Nacional, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal, o ato constante da Portaria nº 2.755,
de 2 de dezembro de 2002, que outorga permissão para a
execução, com ﬁns exclusivamente educativos, de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, incumbindo-lhe também pronunciarse sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especiﬁcidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, Estados e Municípios, universidades e fundações
constituídas no Brasil, com ﬁnalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modiﬁcou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR),
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, dispõe no seu art. 16, § 10, que as
outorgas a estados e municípios serão deferidas mediante
atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo
Ministro de Estado das Comunicações, respectivamente,
e serão formalizadas por meio de convênio. O RSR estabelece ainda, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a outorga para
exploração de serviço não depende de edital.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
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A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 482, de 2004, não eviden-
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ciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
Educacional de Ipatinga para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice Presidente no Exercício da Presidência –
Aelton Freitas, Relator Ad Hoc – Flávio Arns – Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – José
Jorge – Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto
Saturnino – Papaléo Paes – Luiz Octávio – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel – Teotônio Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modiﬁca a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
Art 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da pub4icação do edital previsto do
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modiﬁcado por disposições posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formulação
das propostas para a execução do serviço: Redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para
execução de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.(Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
§ 2º A documentação referente aos interessados
na execução do serviço mencionado no parágrafo anterior será, no que couber, a mesma prevista no art.
15 deste Decreto, acrescidas das
exigências constantes de normas especíﬁcas.(Redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios es-
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tabelecidos neste artigo. (Redação dada Delo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................
§ 10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser ﬁrmado no prazo de
sessenta dias. (Redação dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................
PARECER Nº 795, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 511, de
2004 (nº 3.139/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Picuiense Artística e Cultural de
Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Picuí, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Chega a esta comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 511,
de 2004 (nº 3.139, de 2003, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 883, de 4 de junho de 2002, que autoriza a
Associação Picuiense Artística e Cultural de Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão
comunitária na Cidade de Picuí, Estado da Paraíba. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que ver-
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sem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 511, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 511, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação Picuiense Artística e
Cultural de Radiodifusão Comunitária a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Picuí, Estado
da Paraíba, na forma do projeto de decreto legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice Presidente no Exercício da Presidência
– Efraim Morais, Relator Ad Hoc – Flávio Arns –
Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Valdir Raupp
– José Maranhão – José Jorge – Roberto Saturnino
– Papaléo Paes – Luiz Octávio – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Eduardo Azeredo – Teotônio
Vilela Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração do serviço de radiodifusão comunitária, obser-
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vados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o regulamento do serviço de
radiodifusão comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE
2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 796, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 548, de
2004 (nº 135/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Cultural
Fortaleza a executar serviço de radiodifusão
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comunitária na cidade de Limeira, Estado
de São Paulo.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 548,
de 2004, destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 760, de 12 de dezembro 2000, que autoriza
a Associação e Movimento Comunitário Cultural Fortaleza a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Limeira, Estado de São Paulo. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
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A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 548, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 548, de 2004, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Cultural Fortaleza
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Limeira, Estado de São Paulo, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Presidente – Lúcia Vânia, Relatora – Marco
Maciel, Relator ad hoc – Hélio Costa, Vice Presidente
no Exercício da Presidência – Marco Maciel, Relator
Ad Hoc – Flávio Arns – Aelton Freitas – Cristovam
Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim
Morais Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Luiz
Otávio – Jonas Pinheiro – Teotônio Vilela Filho
– Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XI – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração

JULHO 2004

Julho de 2004

do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o regulamento do serviço de
radiodifusão comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 797, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 557, de
2004 (nº 172/2003 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou outorga
permissão à Limeira FM Stéreo Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
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freqüência modulada na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 557, de 2004 (nº 172, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Limeira FM Stéreo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Limeira, Estado de São Paulo.
Por meio de mensagem, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante
da Portaria nº 1.939, de 1º de outubro de 2002, que
outorga permissão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
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critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 557, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 557, de 2004, não
evidenciou violação das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Limeira FM Stéreo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Limeira, Estado de São Paulo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de junho de 2004. – Hélio
Costa, Vice-Presidente – Lúcia Vânia Relatora – Marco Maciel, Relator ad hoc – Senador Hélio Costa,
Vice Presidente no Exercício da Presidência – Marco
Maciel, Relator Ad Hoc – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Valdir Raupp – José Maranhão
– Efraim Morais – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Luiz Otávio – Jonas Pinheiro – Eduardo Azeredo
– Teotônio Vilela Filho – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 798, DE 2004
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 94, de 2004, que
submete à consideração do Senado Federal o nome do Senhor Cleveland Prates
Teixeira para ser reconduzido ao cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE.
A Comissão e Assuntos Econômicos, em votação
secreta realizada em 7 de julho de 2004, apreciando
o relatório apresentado pelo Senhor Senador Antônio
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Carlos Magalhães sobre a Mensagem nº 94, de 2004,
opina pela aprovação da indicação do Senhor Cleveland Prates Teixeira para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, do Ministério da Justiça, por 19 votos
favoráveis, 0 contrário e uma abstenção.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004. – Ramez Tebet, Presidente – Antonio Carlos Magalhães,
Relator – Aloizio Mercadante – Ana Júlia Carepa
– Eduardo Suplicy – Delcídio Amaral – Roberto Saturnino – Geraldo Mesquita Júnior – Ideli Salvatti
– Flávio Arns – Mão Santa – João Alberto Souza
– Luiz Otávio – Ney Suassuna – César Borges – Efraim
Morais – Jonas Pinheiro – Paulo Octávio – Rodolpho
Tourinho – Sérgio Guerra
Relatório
Relator: Senador Antonio Carlos Magalhães
O Senhor Presidente da República, por intermédio
da Mensagem nº 94, de 2004 (nº 340, de 22-6-2004,
na origem), submete à apreciação do Senado Federal,
nos termos do art. 52, inciso III, alínea f da Constituição Federal, combinado com o disposto no art. 4º da
Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, a indicação do
Senhor Cleveland Prates Teixeira, para ser reconduzido
ao cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE), do Ministério da Justiça, com mandato de dois anos.
Nascido em São Paulo-SP, em 15 de agosto de
1966, o indicado é brasileiro nato. Formou-se em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo
(USP) em 1991, tendo obtido o titulo de Mestre em
Economia em 1998, pela Fundação Getúlio Vargas
(EAESP-FGV/SP).
O currículo do candidato atesta sua qualiﬁcação acadêmica e sua ampla experiência proﬁssional
na área econômica, com destaque para o exercício
da atividade de Secretário Adjunto da Secretaria de
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Coordenador-Geral de Defesa da Concorrência da
Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Assessor Econômico da Presidência da Confederação Nacional do Comércio, e, desde
agosto de 2002, a de Conselheiro do CADE.
O Sr. Cleveland tem exercido, também, atividades de magistério em instituições de nível superior,
entre as quais a Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP),
a Universidade Paulista (UNIP), a Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP) e o Instituto Brasileiro
de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio
Internacional (IBRAC), tendo administrado cursos sobre Política de Defesa da Concorrência, Economia
Monetária e Financeira, Macroeconomia, Teoria de
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Investimento e Finanças, Análise e Elaboração de
Projetos, Organização Industrial e Matemática Aplicada à Economia.
Há que se destacar, também, outras atividades
exercidas pelo indicado como Conselheiro do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos (CFDD), do Ministério da Justiça, e como Representante do Brasil no Grupo de Negociação da Área
de Livre Comércio das Américas (ALCA).
O indicado já participou, como palestrante e debatedor, em inúmeros seminários e palestras no Brasil,
nos Estados Unidos, na França e no Panamá, onde
apresentou artigos sobre leis e políticas de concorrência, cooperação internacional, regulação e lei antitruste,
competição no setor elétrico, dentre outros.
É, também, autor de diversas publicações técnicas sobre a defesa da concorrência, dentre os quais
destacam-se:
1. Integração Vertical na Indústria de Cimento: A experiência brasileira recente in: A
revolução do Antitruste no Brasil: A teoria Econômica Aplicada a Casos Concretos, 2003;
2. Defesa da Concorrência e Desenvolvimento Econômico. O Estado de São Paulo,
2003;
3. O Modelo Brasileiro de Telecomunicações: Aspectos Concorrenciais e Regulatórios.
Documento de Trabalho Seae nº 18, 2002;
4. Guia para Análise Econômica de Atos
de Concentração Horizontal, 2001;
5. Guia para Análise Econômica da Prática de Preço Predatório, 2002.
Destaque-se, ﬁnalmente, que o Senhor Cleveland
Prates Teixeira possui sólidos conhecimentos da língua
inglesa, tendo realizado, também, cursos básicos de
francês e alemão.
Considera-se, assim, que as informações constantes do currículo do Senhor Cleveland Prates Teixeira comprovam sua qualiﬁcação para o adequado
desempenho do cargo.
Ressalte-se que, nos termos do art. 4º da Lei nº
8.884, de 11 de junho de 1994, os Conselheiros são
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta anos
de idade, não se exigindo condição de nacionalidade,
embora o candidato seja brasileiro nato. Mencione-se
também que, de acordo com o § 3º do referido artigo,
os Conselheiros têm mandato de dois anos, permitida
uma recondução.
Diante do exposto, em cumprimento às disposições constitucionais contidas no art. 52, inciso III,
alínea f da Constituição Federal, combinado com o
disposto no art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de
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1994, submete-se à apreciação e julgamento desta
Comissão a indicação, pelo Senhor Presidente da República, do Senhor Cleveland Prates Teixeira, para ser
reconduzido ao cargo de Conselheiro do CADE, com
mandato de dois anos.
Sala da Comissão, – Antonio Carlos Magalhães, Relator.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
....................................................................................
III – aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição pública, a escolha de:
...................................................................................
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
....................................................................................
LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994
Transforma o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia,
dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 4º O Plenário do Cade é composto por um
Presidente e seis Conselheiros escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta anos de idade, de notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada,
nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovados pelo Senado Federal. (Redação dada pela
Lei nº 9.021, de 30-3-95)
§ 1º O mandato do Presidente e dos Conselheiros
é de dois anos, permitida uma recondução.
§ 2º Os cargos de Presidente e de Conselheiro
são de dedicação exclusiva, não se admitindo qualquer acumulação, salvo as constitucionalmente permitidas.
§ 3º No caso de renúncia, morte ou perda de mandato do Presidente do Cade, assumirá o Conselheiro
mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, até nova
nomeação, sem prejuízo de suas atribuições.
§ 4º No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de Conselheiro, proceder-se. á a nova nomeação,
para completar o mandato do substituído.
§ 5º Se, nas hipóteses previstas no parágrafo
anterior, ou no caso de encerramento de mandato
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dos Conselheiros, a composição do Conselho ﬁcar
reduzida a número inferior ao estabelecido no art. 49,
considerar-se-ão automaticamente interrompidos os
prazos previstos nos arts. 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39,
42, 45, 46, parágrafo único, 52, § 2º, 54, §§ 4º, 6º, 7º,
e 10, e 59, § 1º, desta Lei, e suspensa a tramitação
de processos, iniciando-se a nova contagem imediatamente após a recomposição do quorum. (Incluído
pela Lei nº 9.470 de 10-7-97)
....................................................................................
PARECER Nº 799, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 929, de
2003 (nº 2.751/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Beneﬁcente e Cultural Comunitária
Liberdade – ABECCOL a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Patrocínio, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Hélio Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 929, de 2003
(nº 2.751, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneﬁcente e
Cultural Comunitária Liberdade – ABECCOL a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Patrocínio, Estado de Minas Gerais.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 100, de 31 de janeiro de
2002, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
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de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 929, de 2003, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 929, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Beneﬁcente
e Cultural Comunitária Liberdade – ABECCOL a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23, de junho de 2003. – Senador Osmar Dias, Vice Presidente no Exercício da Presidência – Hélio Costa, Relator Ad Hoc – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Maguito
Vilela – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim
Morais – Leonel Pavan – Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Garibaldi Alves Filho – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicaçao Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da
mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao poder concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 6° ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 800, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 2004
(nº2.584/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
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Fundação Leste Mineira de Comunicação
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Hélio Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 14, de 2004 (nº 2.584, de 2002, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante
da Portaria nº 652, de 6 de novembro de 2001, que
outorga permissão à Fundação Leste Mineira de
Comunicação para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
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O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 14, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 14, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fundação
Leste Mineira de Comunicação para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Governador Valadares, Estado de Minas
Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Vice Presidente no Exercício da Presidência – Hélio
Costa, Relator Ad Hoc – Flávio Arns – Aelton Freitas
– Cristovam Buarque – Maguito Vilela – Valdir Raupp
– José Maranhão – Efraim Morais – Reginaldo Duarte
– Mozarildo Cavalcanti – Garibaldi Alves Filho – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 801, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 2004
(nº 2.672/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Fátima Cleide
Relatora Ad hoc: Senadora Ideli Salvatti
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 2004
(nº 2.672, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Sociedade
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Rádio Sinuelo Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Carazinho,
Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 18 de dezembro de 1996,
que renova a concessão para a exploração de canal
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º,
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela
entidade Emissoras Reunidas Rádio Cultura Ltda., razão por que se propõe o registro da mudança de seu
nome, por meio de emenda de redação ao art. 1º do
PDS em análise.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 22, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 22, de 2004, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal, ﬁcando caracterizado que a
entidade Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., atendeu os
demais requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
renovação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte
emenda de redação:
EMENDA Nº 1-CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 22, de 2004, a seguinte redação:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto de 18 de dezembro de 1996, que
renova por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão da Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., outorgada originalmente à empresa
Emissoras Reunidas Rádio Cultura Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda mé&a na cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Vice-Presidente no Exercício da Presidência – Fátima Cleide, Relator Ad Hoc – Flávio Arns – Ideli Salvatti
– Aelton Freitas – Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir
Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Leonel Pavan
– Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Garibaldi
Alves Filho – Jonas Pinheiro – Marco Maciel.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 22, DE 2004
Aprova o ato que renova a concessão
da Sociedade Rádio Cintilo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto de 18 de dezembro de 1996, que renova por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão
da Sociedade Rádio Cintilo Ltda., outorgada originalmente à empresa Emissoras Reunidas Rádio Cultura
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Carazinho, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – Edil Salvante, Relator.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERAUVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato rio
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
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§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 802, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de. Decreto Legislativo nº 30, de
2004 (nº 2.694/ 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Gravataí Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Gravataí
Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Valdir Raupp
Relator Ad hoc Senador Maguito Vilela
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2004
(nº 2.694, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura
de Gravataí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Gravataí, Estado
do Rio Grande do Sul.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 11 de outubro de 2000,
que renova a concessão para a exploração de canal
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º,
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Analise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
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permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 30, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na legislação pertinente.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o ad.
213,II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
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Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 30, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na legislação
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a
concessão da Rádio Cultura de Gravataí Ltda., para
executar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – Valdir Haupp, Relator – Maguito
Vilela, Relator Ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons, e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 803, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de
2004 (nº 2.718/4 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Empresa Jornalistica
Noroeste Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Rosa, Estado do
Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Fátima Cleide
Relatora Ad Hoc Senadora Ideli Salvatti.
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de
2004 (nº 2.718, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
254, de 16 de maio de 2001, que renova permissão
outorgada à Empresa Jornalística Noroeste Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio
Grande do Sul. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Analise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 33, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 33, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova permissão outorgada
à Empresa Jornalística Noroeste Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande
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do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Senador
Osmar Dias, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
– Fátima Cleide, Relator – Flávio Arns – Ideli Salvatti, Ad Hoc – Aelton Freitas – Hélio Costa – Maguito
Vilela – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Leonel Pavan – Reginaldo Duarte – Mozarildo
Cavalcanti – Garibaldi Alves Filho – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃOII
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 804, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de 2004
(nº 2.822/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Rádio Comunitária Mucajaí a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Mucajaí, Estado de Roraima.
Relatora: Senadora Fátima Cleide
Relatora Ad hoc, Senadora Ideli Salvatti
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de
2004 (nº 2.822, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
1.128, de 26 de junho de 2002, que autoriza a Associação Rádio Comunitária Mucajaí a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Mucajaí,
Estado de Roraima. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga.”
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
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Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 45, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 45, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
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juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Mucajaí a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mucajaí, Estado de Roraima,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Senador Osmar Dias, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência – Fátima Cleide, Relator – Flávio Arns
– Ideli Salvatti (Ad Hoc) – Aelton Freitas – Hélio
Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – José Maranhão
– Efraim Morais – Leonel Pavan – Reginaldo Duarte
– Mozarildo Cavalcanti – Garibaldi Alves Filho – Jonas
Pinheiro – Marco Maciel.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o regulamento do serviço de
radiodifusão comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 805, DE 2004
Da Comissão de Educação, em caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 54, de 2004 (nº 1.372, de 2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
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ato que autoriza o Conselho Comunitário de
Radiodifusão de Veranópolis – CORA VER
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Veranópolis, Estado do
Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Fátima Cleide
Relator ad hoc: Senadora Ideli Salvatti
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 54, de
2004 (nº 1.372, de 2001, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 759,
de 12 de dezembro de 2000, que autoriza o Conselho
Comunitário de Radiodifusão de Veranópolis – CORAVER a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Veranópolis, Estado do Rio Grande do Sul. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, ‘combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Analise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, tele-
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visão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 54, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 54, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Conselho Comunitário de
Radiodifusão de Veranópolis – CORAVER a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Veranópolis, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Senador Osmar Dias, Vice Presidente no Exercício da
Presidência – Fátima Cleide, Relatora – Flávio Arns
– Ideli Salvatti, Relatora (Ad Hoc) – Aelton Freitas
– Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – José
Maranhão – Efraim Morais – Leonel Pavan – Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Garibaldi Alves
Filho – Jonas Pinheiro – Marco Maciel.
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II – Análise

OF. Nº CE/31/2004
Brasília, 23 de junho de 2004
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia de
hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nos 929,
de 2003 e 14, 22, 30, 33, 45, 54, 55, 89, 125, 141, 147,
150, 217, 226, 230, 244, 252, 255, 261, 292, 294, 299,
327, 351, de 2004.
Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presidente da Comissão de Educação.
PARECER Nº 806, DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 55, de 2004
(nº 2.366) 2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Surubinense de Radiodifusão
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Surubim, Estado de
Pernambuco.
Relator: Senador José Jorge
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 55, de 2004
(nº 2.366, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Surubinense de Radiodifusão a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Surubim, Estado de Pernambuco.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 10, de 11 de janeiro de 2002,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto recebeu substitutivo que corrige o prazo
da autorização de três para dez anos, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.

Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende os
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 55, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O
período de validade da outorga, corrigido de três para
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 55, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Surubinense de Radiodifusão a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Surubim, Estado de Pernambuco, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Senador Osmar Dias, Vice Presidente no Exercício da Presidência – José Jorge, Relator – Fátima Cleide – Flávio
Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas – Cristovam
Buarque – Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir
Raupp – José Maranhão – Efraim Morais – Leonel
Pavan – Reginaldo Duarte – Marco Maciel.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para ex-
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ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002).
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
Art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6° . ..............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 807, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 89, de 2004
(nº 2.362/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
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Pró-Desenvolvimento Comunitário das Vertentes a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Vertentes, Estado
de Pernambuco.
Relator: Senador José Jorge
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 89, de 2004
(nº 2.362, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Pró-Desenvolvimento Comunitário das Vertentes a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Vertentes,
Estado de Pernambuco.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 755, de 6 de
dezembro de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruí da de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 89, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998. O
período de validade da outorga, corrigido de três para
dez anos, encontra-se em conformidade com a Lei nº
10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 89, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Pró-Desenvolvimento Comunitário das Vertentes a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Vertentes,
Estado de Pernambuco, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Vice Presidente no Exercício da Presidência – José
Jorge, Relator – Fátima Cleide – Flávio Arns – Ideli
Salvatti – Aelton Freitas – Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – José Maranhão – Efraim Morais
– Leonel Pavan – Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti – Garibaldi Alves Filho – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Paulo Octávio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao poder concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 808, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 125, de
2004 (nº 2.593/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a As-
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sociação Livre Comunitária de Capoeiras
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capoeiras, Estado de
Pernambuco.
Relator: Senador José Jorge
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 125, de 2004
(nº 2.593, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Livre Comunitária de Capoeiras a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capoeiras, Estado de
Pernambuco.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portada nº 744, de 6 de
dezembro de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 32, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 125, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo Ide outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 125, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Livre Comunitária de Capoeiras a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Capoeiras, Estado de Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – José Jorge, Relator – Fátima
Cleide – Flávio Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas
– Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – José
Maranhão – Garibaldi Alves Filho – Efraim Morais
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Leonel Pavan
– Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º o congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.812, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o regulamento do serviço de
radiodifusão comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 62 da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ................................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 809, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 141,
de 2004 (nº 2.763– 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova ato que renova a
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concessão da Rádio Vale do Coreaú Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Granja,
Estado do Ceará.
Relator: Senador Reginaldo Duarte
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 141, de 2004
(nº 2.763, de 2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Vale
do Coreaú Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Granja,
Estado do Ceará.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 24 de abril de 2002,
que renova a concessão para a exploração de canal
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º,
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
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permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 141, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na legislação pertinente.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 141, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na legislação
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a
concessão da Rádio Vale do Coreaú Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Granja, Estado do Ceará, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – Reginaldo Duarte, Relator – Flávio
Arns – Aelton Freitas – Hélio Costa – Maguito Vilela –
Valdir Raupp – José Maranhão – Garibaldi Alves Filho
– José Jorge – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco
Maciel – Leonel Pavan – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal,
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 810, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de
2004 (nº 2.984/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova dato que autoriza a Rádio Liberdade Comunitária FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José do Egito, Estado de Pernambuco.
Relator: Senador José Jorge
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2004 (nº
2.984, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
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o ato que autoriza a Rádio Liberdade Comunitária FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São José do Egito, Estado de Pernambuco.
Por meio de mensagem presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 446, de 22 de março de 2002,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 147, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 147, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Rádio Liberdade Comunitária
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São José do Egito, Estado de Pernambuco,

JULHO 2004

Julho de 2004

na forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – José Jorge, Relator – Fátima Cleide
– Flávio Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir
Raupp – José Maranhão – Garibaldi Alves Filho – Efraim
Morais – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Reginaldo
Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes”. (NR)
....................................................................................
PARECER Nº 811, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 150,
de 2004 (nº 2.546/2002, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão da Rádio Sociedade Triângulo Mineiro Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Uberaba, Estado de Minas
Gerais.
Relator: Senador Hélio Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de
2004 (nº 2.546, de 2002, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de
10 de janeiro de 2000, que renova concessão da Rádio Sociedade Triângulo Mineiro Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.

JULHO 2004
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 150, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora do processo de exame e apreciação dos
atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 150, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova concessão da
Rádio Sociedade Triângulo Mineiro Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – Hélio Costa, Relator – Flávio Arns
– Aelton Freitas – Cristovam Buarque – Maguito Vilela
– Valdir Raupp – José Maranhão – Garibaldi Alves
Filho – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 812, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 217, de
2004 (nº 3.159, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Rádios
Difusores e Movimento Popular de Rádio
Comunitária de Pedro Leopoldo a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pedro Leopoldo, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 217, de 2004 (nº 3.159, de 2003, na Câmara
dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.231, de 11 de julho de 2002,
que autoriza a Associação Comunitária dos Rádios
Difusores e Movimento Popular de Rádio Comunitária de Pedro Leopoldo a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-

JULHO 2004

Julho de 2004

bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII,
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em
perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 217, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de
três para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de
11 de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo
único do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, que institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 217, de 2004, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que autoriza a
Associação Comunitária dos Rádios Difusores e
Movimento Popular de Rádio Comunitária de Pedro Leopoldo a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pedro Leopoldo, Estado
de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar Dias, Presidente – Aelton Freitas, Relator –
Flávio Arns – Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir
Raupp – José Maranhão – Garibaldi Alves Filho
– José Jorge – Efraim Morais – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Leonel Pavan – Reginaldo Duarte
– Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
............................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
............................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
............................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
............................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
............................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
............................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de
dez anos, permitida a renovação por igual período,
se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.(Redação dada pela Lei
nº 10.597, de 11-12-2002).
............................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
............................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos
atos normativos que menciona.
............................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
............................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ......................... ...................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos, permitida a renovação
por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições legais
vigentes”. (NR)
....................... .................... .............
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PARECER Nº 813, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 226, de
2004 (nº 23/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Clube Nepomuceno
Ltda, para explorar serviço de serviço
de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Nepomuceno, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 226, de 2004 (nº 23, de 2003, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Clube Nepomuceno Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Nepomuceno. Estado de
Minas Gerais.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 22 de setembro de
1997, que renova concessão para a exploração de
canal de serviço de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos de Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa,
radiodifusão, televisão, outorga e renovação de
concessão, permissão e autorização para serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas
proposições.
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O processo de exame e apreciação dos atos
do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, nos tenros do art. 223 da Constituição
Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa
norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério
das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 226, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII,
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 226, de 2004, não
evidenciou violação das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a
concessão da Rádio Clube Nepomuceno Ltda., para
explorar serviço de serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Nepomuceno, Estado
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, Osmar Dias, Presidente,
Aelton Freitas, Relator – Flávio Arns – Hélio
Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – José
Maranhão – Garibaldi Alves Filho – José Jorge
– Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco Maciel
– Leonel Pavan – Reginaldo Duarte – Mozarildo
Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
PARECER Nº 814, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de
2004 (nº 33/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Torres & Camargo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Valentim
Gentil, Estado de São Paulo.
Relator: Senador João Tenório
Relator (ad hoc): Senador Marco Maciel
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de
2004 (nº 33, de 2003, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 1.086, de 26
de junto de 2002, que outorga à Torres & Camargo Ltda.,
a explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Valentim Gentil, Estado de São
Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que integra
os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o que
levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste do
período de validade da outorga, que passa de três para
dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro
de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço
de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

356

21992

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 9

O exame da documentação que acompanha o PDS
nº 230, de 2004, não evidenciou violação das formalidades
estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 230, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Torres & Camargo Ltda., a explorar serviço

JULHO 2004

Julho de 2004

de radiodifusão comunitária na cidade de Valentim Gentil,
Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – João Tenório, Relator – Marco Maciel,
Relator ad hoc – Flávio Arns – Aelton Freitas – Hélio
Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – José Maranhão – Garibaldi Alves Filho – Efraim Morais – Jonas
Pinheiro – Leonel Pavan – Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
............................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
............................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
............................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
............................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
............................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o principio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
............................................................................
LEI Nº9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
............................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de
dez anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais
disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-122002)
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
............................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos
atos normativos que menciona.
............................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
............................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ........ ............................... .....
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos, permitida a renovação
por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições legais
vigentes.” (NR)
........................................................
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PARECER Nº 815, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 244,
de 2004 (nº 2.868/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão da Rádio Jornal de Inhumas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Inhumas, Estado de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator (ad hoc): Senador Maguito Vilela
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 244, de 2004 (nº 2.868, de 2003, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante
do Decreto de 6 de dezembro de 2000, que renova
concessão outorgada à Rádio Jornal de Inhumas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Inhumas, Estado de
Goiás. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se

JULHO 2004

Julho de 2004

também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 244, de 2004, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Resolução do
Senado Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora do processo de exame e apreciação
dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para
que se executem serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado
Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo
sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar
no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 244, de 2004, não
evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução do Senado Federal nº 39, de
1992, e não havendo reparos quanto aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica
legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
renova concessão outorgada à Rádio Jornal de
Inhumas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Inhumas,
Estado de Goiás, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. –
Osmar Dias, Presidente. – Demóstenes Torres,
Relator – Maguito Vilela, Relator (ad hoc) – Fátima Cleide – Flávio Arns – Ideli Salvatti – Aelton
Freitas – Hélio Costa – Valdir Raupp – José Maranhão – Garibaldi Alves Filho – Efraim Morais
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Leonel Pavan
– Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
PARECER Nº 816, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 252, de
2004 (nº 2.878/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Transamérica de
Recife Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Relator: Senador José Jorge

JULHO 2004

Julho de 2004

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 252, de
2004 (nº 2.878, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 3, de
18 de janeiro de 2001, que renova permissão outorgada à
Rádio Transamérica de Recife Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Recife, Estado de Pernambuco. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que integra
os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que
levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 252, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 252, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução do
Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que renova permissão outorgada à Rádio Transamérica de
Recife Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
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em freqüência modulada na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar
Dias, Presidente – José Jorge, Relator – Fátima Cleide
– Flávio Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas – Hélio
Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp –José Maranhão
– Efraim Morais – Marco Maciel – Reginaldo Duarte.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão:
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 817, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de
2004 (nº 2.881/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio América do Rio Grande
do Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Montenegro, Estado do Rio Grande
do Sul.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Maguito Vilela

JULHO 2004

Julho de 2004

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de
2004 (nº 2.881, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante do Decreto de 25
de junho de 2001, que renova concessão outorgada
à Rádio América do Rio Grande do Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Montenegro, Estado do Rio Grande do
Sul, O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 255, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não confraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 255, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova concessão outorgada à
Rádio América do Rio Grande do Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul,
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na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar Dias, Presidente – Demóstenes Torres, Relator
– Maguito Vilela, Relator Ad hoc. – Fátima Cleide
– Flávio Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas – Hélio Costa – Valdir Raupp – José Maranhão – Garibaldi Alves Filho – Efraim Morais – Jonas Pinheiro
– Marco Maciel – Leonel Pavan – Reginaldo Duarte
– Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e – televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 818, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 261, de
2004 (nº 2.889/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Cultura Cacequiense Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Cacequi, Estado do Rio Grande
do Sul.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Maguito Vilela
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 261, de
2004 (nº 1.889, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portada nº 371,
de 24 de julho de 2000, que renova permissão outorgada à Sociedade Rádio Cultura Cacequiense Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Cacequi, Estado do Rio Grande
do Sul. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de Mensagem Presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instituída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 261, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, norma interna disciplinadora
do processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 261, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
do Senado Federal nº 39, de 1992, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova permissão outorgada à
Sociedade Rádio Cultura Cacequiense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
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na cidade de Cacequi, Estado do Rio Grande do Sul,
na forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23-6-04. – Osmar Dias, Presidente – Maguito Vilela, Relator ad hoc – Fátima
Cleide – Flávio Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas – Hélio Costa – Valdir Raupp – José Maranhão
– Garibaldi Alves Filho – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Leonel Pavan – Reginaldo
Duarte –Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
PARECER Nº 819, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 292, de
2004 (nº 3.009/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão
Vida Nova a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São João do
Manhuaçu, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Aelton Freitas
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 292, de
2004 (nº 3.009, de 2003, na Câmara dos Deputados),

JULHO 2004

Julho de 2004

destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº
514, de 2 de abril de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão Vida Nova a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
João do Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 292, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
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institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 292, de 2004, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
Vida Nova a executar serviço de radiodifusão comuni-
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tária na cidade de São João do Manhuaçu, Estado de
Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
– Osmar Dias, Presidente – Aelton Freitas, Relator – Flávio Arns – Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – José Maranhão – Garibaldi
Alves Filho – José Jorge – Efraim Morais – Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Leonel Pavan –
Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
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observados os procedimentos estabelecidos nesta
lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se
cumpridas as exigências desta lei e demais disposições legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..... ............................... ..............
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos, permitida a renovação
por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições legais
vigentes. (NR)
..............................................................
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PARECER Nº 820, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 294, de
2004 (nº 3.014/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária
de Rubiataba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rubiataba,
Estado de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator (ad hoc): Senador Maguito Vilela
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 294, de 2004 (nº 3.014, de 2003, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da
Portaria nº 518, de 2 de abril de 2002, que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária de Rubiataba a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Rubiataba, Estado de Goiás. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que integra os autos, da conta de que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu
deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu
o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
o projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
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de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 294, de 2004, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei n º 9.612,
de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 294, de 2004, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Rubiataba
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rubiataba, Estado de Goiás, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar Dias, Presidente – Maguito Vilela, Relator ad
hoc – Fátima Cleide – Flávio Arns – Ideli Salvatti
– Aelton Freitas – Hélio Costa – Valdir Raupp – José
Maranhão – Garibaldi Alves Filho – Efraim Morais
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Leonel Pavan
– Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
observados os procedimentos estabelecidos nesta
Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597.
de 11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º...... .................................... .........
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos, permitida a renovação
por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições legais
vigentes.” (NR)
..... ...................................................... ...
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PARECER Nº 821, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 299, de
2004 (nº 3.019/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio
Machados FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Machados,
Estado de Pernambuco.
Relator: Senador José Jorge

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 299, de 2004 (nº 3.019, de 2003, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato constante da
Portaria nº 599, de 22 de abril de 2002, que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio
Machados FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Machados, Estado de
Pernambuco. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto
foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-

JULHO 2004

Julho de 2004

cionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII,
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em
perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 299, de 2004, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612,
de 1998, tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste do período de validade da outorga,
que passa de três para dez anos, por força da Lei
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de
Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo
de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 299, de 2004, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio Machados
FM, a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Machados, Estado de Pernambuco, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar Dias, Presidente – José Jorge, Relator – Fátima
Cleide – Flávio Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas
– Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – José
Maranhão – Garibaldi Alves Filho – Efraim Morais
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Leonel Pavan
– Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,

JULHO 2004

Julho de 2004

observados os procedimentos estabelecidos nesta
Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de
dez anos, permitida a renovação por igual período,
se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes. (Redação dada pela Lei
nº 10.597. de 11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º....................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta Lei
e demais disposições legais vigentes.” (NR)
..............................................................
PARECER Nº 822, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 327, de
2004 (nº 2.913/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Felicidade FM Ltda., para
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explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cabrobó, Estado
de Pernambuco.
Relator: Senador José Jorge

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 327, de 2004 (nº 2.913, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Felicidade FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cabrobó, Estado de Pernambuco.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 15 de janeiro de 2002,
que outorga concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.

II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos
do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
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e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição
Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo
Ministério das Comunicações que devem instruir
o processo submetido à análise da Comissão de
Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 327, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII,
e 223 da Constituição. Constata-se que o referido
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 327, de 2004, não
evidenciou violação das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão à Rádio Felicidade FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Cabrobó, Estado de Pernambuco, na forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar Dias, Presidente – José Jorge, Relator – Fátima
Cleide – Flávio Arns – Ideli Salvatti – Aelton Freitas
– Hélio Costa – Maguito Vilela – Valdir Raupp – José
Maranhão – Garibaldi Alves Filho – Efraim Morais
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Leonel Pavan
– Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 823, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 351, de
2004 (nº 2.737/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Comunitária Ciência
de Anápolis a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Anápolis,
Estado de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Maguito Vilela
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa, o Projeto de Decreto Legislativo nº 351, de 2004 (nº
2.737, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária
Ciência de Anápolis a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 659, de 14 de novembro de
2001, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto recebeu
substitutivo que corrige o prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos
requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo, pois,
a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 351, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “altera o parágrafo único
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 351, de 2004, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela

JULHO 2004

Julho de 2004

aprovação do ato que autoriza a Associação Cultural
Comunitária Ciência de Anápolis a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Anápolis, Estado
de Goiás, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Osmar Dias, Presidente – Maguito Vilela, Relator ad
hoc – Fátima Cleide – Flávio Arns – Ideli Salvatti
– Aelton Freitas – Hélio Costa – Valdir Raupp – José
Maranhão – Garibaldi Alves Filho – Efraim Morais
– Jonas Pinheiro – Marco Maciel – Leonel Pavan
– Reginaldo Duarte – Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
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pridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º....................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta Lei
e demais disposições legais vigentes.” (NR)
..............................................................
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Nos termos do art. 235, inciso II, alínea “f” do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis
para recebimento de emendas, perante a Mesa, ao
Projeto de Resolução nº 31, de 2004, cujo parecer
acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Sobre a mesa, ofício do Ministro de Estado da Defesa que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Maguito Vilela.
É lido o seguinte:
Ofício do Ministro de Estado da Defesa
– Nº 4.675/2004, de 29 de junho último, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento
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nº 333, de 2004, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– As informações foram anexadas ao requerimento,
que vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
Sobre a mesa, ofício da Ministra de Estado do
Meio Ambiente que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Maguito Vilela.
É lido o seguinte:
Ofício da Ministra de Estado do Meio Ambiente
– Nº 1.281/2004, de 22 de junho último, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 1.109, de 2003, da Senadora Maria do Carmo
Alves.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, à
requerente, por meio do Senador Renildo Santana.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 218, DE 2004
Altera a redação do artigo 40 da Lei nº
9.615, de 24 de março de 1998, para vedar
a cessão ou transferência de atletas proﬁssionais para o exterior nas condições
que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 40 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 40..................................................
...............................................................
§ 3º É vedada a cessão ou transferência,
para entidade de prática desportiva estrangeira, de atleta proﬁssional que esteja inscrito em qualquer campeonato em andamento
reconhecido pela Confederação Brasileira de
Futebol”. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os resultados obtidos pelo futebol brasileiro nas
últimas décadas, quando nos tornamos o único país no
mundo a acumular cinco títulos mundiais, devem-se, em
grande parte, à qualidade técnica do jogador brasileiro.
Nos últimos 20 anos, no entanto, o reconhecimento internacional da habilidade dos atletas nacio-
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nais tem resultado em um grande êxodo dos principais
jogadores para os diversos países que praticam o esporte e possuem mercados mais atraentes do ponto
de vista econômico. Pode-se aﬁrmar que o chamado
“craque” brasileiro, há algum tempo, é um produto de
exportação.
Contudo, mais recentemente, quando a situação
ﬁnanceira dos clubes nacionais se agravou, a competição com os grandes centros em relação à manutenção
dos melhores jogadores em atividade no País ﬁcou
ainda mais desequilibrada. Tanto é assim que, atualmente, países sem expressão no cenário futebolístico internacional têm contratado cada vez mais atletas
brasileiros, o que tem enfraquecido signiﬁcativamente
o nível das competições realizadas no País.
Somando-se a isso, o País, infelizmente, em
relação aos seus principais campeonatos de futebol,
possui um calendário incompatível com os principais
campeonatos internacionais, o que tem gerado uma
situação ainda mais grave, pois temos assistido a
um número demasiado de transferências de jogadores brasileiros para equipes estrangeiras quando
as principais competições do País estão em pleno
andamento.
O projeto em questão pretende coibir esta prática, uma vez que é impensável, num momento em que
evoluímos o formato do campeonato nacional, por meio
da disputa em pontos corridos, observarmos o desmantelamento completo de equipes no meio de uma
competição, resultando, praticamente, na divisão do
campeonato brasileiro em duas partes: antes e depois
do início da temporada internacional de futebol.
Solicito, desta forma, o apoio de meus pares para
aprovação desta proposição que visa, tão somente, a
proteger o esporte nacional e a garantir ao espectador
do futebol, a exemplo das várias conquistas do Estatuto do Torcedor, a manutenção de um campeonato no
mesmo nível que se iniciou.
Por ﬁm, registro que o dito “País do Futebol” deveria seguir o exemplo dado pelo segundo esporte mais
querido entre os brasileiros, o voleibol, que tem seus
principais campeonatos coincidentes com o calendário
internacional do esporte, o que, aliás, tem viabilizado, por exemplo, grandes períodos de treinamento da
seleção brasileira de voleibol, com os resultados que
todos conhecemos. Entendo, portanto, que o projeto
ora em apreço talvez fosse desnecessário se o calendário brasileiro de futebol também fosse coincidente
com o internacional.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
– Rodolpho Tourinho.
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LEGISLACAO CITADA
LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998
Institui normas gerais sobre desporto,
e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
....................................................................................
Art. 40. Na cessão ou transferência de atleta proﬁssional para entidade de prática desportiva estrangeira,
observar-se-ão as instruções expedidas pela entidade
nacional de título.
§ 1º As condições para transferência do atleta proﬁssional para o exterior deverão integrar, obrigatoriamente, os contratos de trabalho entre o atleta e a entidade
de prática desportiva brasileira que o contratou.
§ 2º Se a entidade de prática desportiva cedente
de atleta proﬁssional para entidade de prática desportiva estrangeira tiver sido cessionária do atleta, no prazo inferior a doze meses, em transferência deﬁnitiva ou
empréstimo, oneroso ou gratuito, para qualquer outra
entidade de prática desportiva, será caracterizada como
entidade repassadora, fazendo jus a vinte e cinco por
cento do valor pactuado para a cessão ou transferência
internacional, ﬁcando a entidade formadora com direito
de receber setenta e cinco por cento do valor pago pela
entidade estrangeira, desde que a entidade formadora
do atleta não tenha sido previamente indenizada.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Sociais e
Educação – cabendo à última a Decisão Terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 219, DE 2004
Modiﬁca a art. 6º da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências, para assegurar a gratuidade das
serviços de informação sobre os produtos
e serviços fornecidos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modiﬁca a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, para assegurar a gratuidade dos
serviços de informação sobre os produtos e serviços
fornecidos.
Art. 2º O art. 6º da Lei nº 8.078, de 1990, passa
a viger com a seguinte redação:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
..............................................................
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II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, tanto
anteriormente quanto posteriormente ao momento de sua aquisição, asseguradas a liberdade de
escolha e a igualdade nas contratações,
..............................................................
X – a adequada e eﬁcaz prestação dos
serviços públicos em gemi, aí incluída a informação gratuita sobre esses serviços;
XI – serviço gratuito de atendimento às
reclamações referentes a vícios ou defeitos
dos produtos ou serviços adquiridos e para
esclarecimento quanto à utilização desses
produtos ou serviços. (NR)”
Art. 3º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias
após a sua publicação.
Justiﬁcação
A defesa da cidadania econômica, no Brasil,
tem-se mostrado eﬁciente e com grande potencial de
transformação social. A Constituição de 1988 cuidou
de inscrever entre os direitos fundamentais o direito à
informação e o direito da proteção ao consumidor.
Nesse sentido, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC),
explicitou os direitos do consumidor e os correspondentes deveres do fabricante ou fornecedor. Especial
destaque coube ao dever de informação sobre os produtos e serviços ofertados. No entanto, ultimamente,
muitas empresas passaram a cobrar pelos serviços de
atendimentos ao consumidor (SAC). Assim é que várias
linhas de SAC abandonaram o preﬁxo 0800, gratuito,
e, em seu lugar, adotaram o 0300, tarifado.
O serviço 0800 é tarifado no destino, ou seja,
quem paga é quem recebe a ligação. O 0300, ao contrário, onera quem originou a chamada – no caso, o
consumidor que ligou para solicitar esclarecimento sobre a utilização de um produto que adquiriu, ou para
reportar defeito constatado nesse bem. Ou onera o
cidadão que contactou um órgão público para pedir
esclarecimento sobre determinado serviço público.
O 0300 tem tarifas diferenciadas para terminais ﬁxos
e móveis, que independem do local de origem da ligação.
Mesmo uma ligação originada de um bairro vizinho ao do
local da empresa é cobrada segundo essa tabela nacional. A empresa, esclareça-se, não lucra com a ligação.
Regras da Anatel estabelecem que apenas a operadora
de telefonia o faz. Para o consumidor, contudo, isso não
vem ao caso: ele tem de pagar para ter acesso ao direito de informação que a lei lhe concedeu. E as ligações,
de atendimento automatizado, prolongam-se por longos
períodos, com inﬁndáveis opções sendo oferecidas umas
após as outras, encarecendo o serviço.
A questão atingiu proporções tais que a própria
Anatel abriu a Consulta Pública nº 538, com prazo até
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21 de junho de 2004, para discutir as regras desse serviço, igualando seu custo ao da chamada local, tanto
na telefonia ﬁxa quanto na celular, independentemente
da localidade de quem origina e recebe a ligação.
Para os SACs inicialmente atuantes sob o preﬁxo 0800, é óbvio o aumento unilateral do preço dos
produtos e serviços, prática interditada pelo CDC, no
seu art. 39, X. Mas, também para os SACs instaurados,
desde seu inicio, no regime 0300, é inegável que, ao
se transferir para o consumidor o ônus do pagamento
pela chamada realizada, tolhe-se-lhe o direito de reclamar e solicitar informações.
Temos de fazer valer a Constituição de 1988, que
preconiza a intervenção do Estado para o bom funcionamento do mercado, e impor a ponderação do valor
da defesa do consumidor, inscrita no art. 5º XXXII ao
da livre iniciativa. O presente projeto visa a remediar
uma situação iníquia, estabelecendo de forma explícita
a gratuidade do serviço de informações ao cliente.
Dada a justiça da causa, solicitamos dos nobres colegas o amparo necessário à aprovação desta proposta.
Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. – Rodolpho Tourinho.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário
ao exercício proﬁssional;
....................................................................................
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
....................................................................................
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;
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....................................................................................
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os
riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
II – a educação e divulgação sobre o consumo
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especiﬁcação correta
de quantidade, características, composição, qualidade
e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V – a modiﬁcação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tomem
excessivamente onerosas;
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos,
assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hiposuﬁciente, segundo
as regras ordinárias de experiências;
IX – (Vetado);
X – a adequada e eﬁcaz prestação dos serviços
públicos em geral.
....................................................................................
Art. 39. Ë vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas:
....................................................................................
X – elevar sem justa causa o preço de produtos
ou serviços.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2004
Dispõe sobre o reajuste anual do salário mínimo.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1 O salário mínimo receberá, a partir de maio
de cada exercício, e durante o período de dez anos,
reajuste anual cujo índice se compõe de três parcelas
assim discriminadas:
I – uma parcela a título de correção monetária;
II – uma parcela a título de incorporação dos ganhos de produtividade; e
III – uma parcela a título de aumento da participação dos assalariados na renda nacional.
Parágrafo único. Ao ﬁnal do período de dez anos
ﬁxado no caput deste artigo, o Congresso Nacional
procederá ao reexame da matéria, de forma a garantir
o estabelecimento de mecanismos legais de reajuste
compatíveis com a manutenção ou a elevação do poder
de compra salário mínimo, sendo ainda preservados
os ganhos reais obtidos no período.
Art. 2º A parcela de reajuste correspondente à
correção monetária será ﬁxada em percentual que reﬂita integralmente a inﬂação dos últimos doze meses,
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) ou índice similar que venha a sucedê-lo.
Art. 3º A parcela de reajuste correspondente à
incorporação dos ganhos de produtividade será ﬁxada
em percentual idêntico ao do crescimento do Produto
Interno Bruto (PLB) per capita, no exercício anterior.
Parágrafo único. Caso a taxa de crescimento do
PIB per capita veriﬁcada no exercício anterior seja
negativa, a parcela do reajuste do salário mínimo a
título de incorporação de ganhos de produtividade
será nula.
Art. 4º A parcela de reajuste correspondente ao
aumento da participação na renda nacional será estabelecida anualmente de acordo com percentual de
aumento ﬁxado por lei, podendo este percentual variar
entre o patamar mínimo de um por cento e o patamar
máximo de seis por cento.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2005.
Justiﬁcação
É certo que o aumento do salário mínimo não melhora a vida dos dez ou quinze por cento de brasileiros
mais pobres, que precisam muito mais do Bolsa-Família, do saneamento básico e da boa educação gratuita.
Não vamos, todavia, admitir a heresia dos que dizem
que o salário mínimo não é mais um fator importante
para a distribuição de renda no Brasil. Mostrar que ele
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incide muito mais sobre a renda dos idosos aposentados não é argumento sério: idosos e aposentados também são brasileiros, e sua participação na população
total cresce fortemente no Brasil. Ademais, o salário
mínimo é, sim, referência básica na estrutura salarial
dos nossos trabalhadores. Então, pelo amor de Deus,
o salário mínimo é um instrumento importantíssimo
para enfrentar este desaﬁo decisivo para o nosso País
que é melhorar o vergonhoso, injusto, imoral quadro
de distribuição da renda nacional no Brasil.
Entretanto, vamos convir no óbvio, aumento real
signiﬁcativo do salário mínimo, tanto quanto uma razoável redistribuição da renda, não são coisas que se façam em prazo curto. Nem em quatro anos de mandato,
O candidato Lula errou ao prometer dobrar o valor real
do salário no seu governo. Sem uma revolução, que
não foi feita no Brasil, é impossível o cumprimento de
tal meta. Qualquer tentativa seria grandemente insensata e ineﬁcaz, porque produziria uma desestabilização
econômica que poria tudo a perder. Desestabilização
política também: Getúlio deu um aumento repentino de
cem por cento e suicidou-se para evitar a deposição;
Jango, que era o ministro do trabalho, foi demitido mas
ﬁcou marcado pela elite dominante como demagogo
irresponsável e acabou deposto anos depois.
A redistribuição da renda brasileira tem de ser
feita, e a recuperação do valor real do salário mínimo
ao nível da vida digna do trabalhador é um instrumento
imprescindível para o cumprimento deste compromisso
sério e decisivo sobre os destinos do País. Tudo isso,
todavia, se não ﬁzermos revolução, dentro de uma política de longo prazo – mínimo de dez anos – para ter
viabilidade, também para ter seriedade.
O estabelecimento de uma tal política evitaria
a recorrência desses episódios desgastantes, ano a
ano, para o Governo e para o Congresso, na decisão
sobre a revisão do salário mínimo, que tem um valor
fortemente emblemático, carregado de conteúdo político. A política de longo prazo marcaria as margens
pequenas em que o debate poderia ser feito e daria,
ademais, a prefeitos e governadores em todo o Pais,
uma boa previsibilidade para a elaboração dos seus
planos de governo.
E como seria essa política de longo prazo para
a restauração do valor de dignidade para o salário
mínimo? Seria uma deﬁnição legal, estabelecida por
uni prazo mínimo de dez anos, compreendendo as
três dimensões que deve ter cada reajuste anual, a
saber, a recuperação do valor anterior, como primeira
parcela, com a correção pela taxa de inﬂação; uma
segunda parcela, correspondente ao ganho de produtividade obtido no ano anterior, que pode ser igualada
ao aumento da renda per capita; e uma terceira parce-
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la, que seria então aquela que carregaria o propósito
da redistribuição. Esta última, sim, é que guardaria a
componente política do debate e da decisão ano a ano,
e que deveria estar contida dentro de uma banda de
variação, deﬁnida na lei, estreita bastante para evitar a
irresponsabilidade ﬁscal e eleitoral. Algo, assim como
uma variação entre um mínimo de um por cento, para
garantir que haja, ano a ano, um favorecimento ao
assalariado mínimo, pequeno que seja, e um máximo
de cinco ou seis por cento, decidido o aumento dentro
desta banda conforme as perspectivas da economia
para o ano em curso.
Pouco? De maneira nenhuma! Se tivéssemos
adotado uma política como esta há dez anos, hoje o
salário estaria na faixa não dos cem, mas dos duzentos dólares e com mais uns poucos anos atingiria o
patamar dos mil reais. Isso sem nenhum solavanco na
estabilidade da economia, mas, ao contrário, com um
grande efeito alavancador do Produto, derivado de um
crescimento bem dosado da demanda de um mercado
de massa em nosso País.
Pois bem, o aumento para duzentos e sessenta
reais proposto pelo governo no corrente ano está bem
de acordo com as diretrizes de uma tal política de longo
prazo. A primeira parcela, de sete por cento, preencheu
a perda pela inﬂação. A segunda foi zerada porque a
renda per capita não cresceu nada no ano passado.
E a terceira, distributivista, foi de 1,3%, praticamente
igual ao mínimo que necessariamente deve ter todo
ano, em razão das diﬁculdades que a nossa economia
ainda apresenta e das perspectivas algo preocupantes
da conjuntura internacional.
A proposta é realista e responsável, e se enquadra
perfeitamente dentro de uma política redistributivista.
O que faltou no debate do Senado foi a enunciação de uma política de longo prazo, para o salário mínimo e para outros programas distributivistas, capazes
de melhorar a vida dos brasileiros que estão abaixo
do nível deste salário.
Sala das Sessões, em 8 de julho de 2000. – Senador Roberto Saturnino.
(Às Comissões de Assuntos Sociais e
Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 221, DE 2004
Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998, para determinar que a utilização
de obras teatrais, composições musicais
ou lítero-musicais e fonogramas em representações e execuções públicas que não
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visem a lucro prescindem de autorização
de seu autor ou titular.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a
legislação sobre direitos autorais e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou
lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas que visem a lucro,
direto ou indireto.
.......................................................(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 9.610, de 1998, que dispõe sobre os direitos autorais, inovou em relação à legislação anterior
no que diz respeito à utilização de obras teatrais, composições musicais e fonogramas em representações
e execuções públicas.
No regime anterior, a autorização do autor ou
titular para a utilização da obra teatral, composição
musical ou fonograma somente se fazia necessária
quando a representação ou execução pública visasse
a lucro, enquanto que a novel legislação a exige em
qualquer caso.
Entendemos que a norma vigente protege excessivamente o autor ou titular dessas obras, em detrimento do interesse geral da coletividade, criando
obstáculos à difusão da cultura.
Desde que a representação ou execução pública não tenha ﬁns lucrativos, não há porque sujeitá-la
à prévia autorização, tendo em vista que os responsáveis pelo evento não auferirão nenhuma vantagem
econômica com a sua realização e, portanto, não tirarão qualquer proveito econômico das obras nela utilizadas, não havendo, nesses casos, ofensa aos direitos
patrimoniais do autor.
São essas as razões que nos levam a propor
a restauração do regime anterior, restringindo a necessidade de autorização do autor ou titular da obra,
composição ou fonograma utilizado em representação
ou execução pública apenas aos casos em que esteja
presente a ﬁnalidade lucrativa.
Por acreditarmos que esta proposição contribuirá
para o aperfeiçoamento da legislação sobre direitos
autorais, contamos com o apoio dos ilustres Pares
para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. –Sérgio
Zambiasi.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Altera, atualiza e consolida a legislação
sobre direitos autorais e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais,
composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas,
em representações e execuções públicas.
....................................................................................
....................................................................................
(Às Comissões de Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última
a decisão terminativa.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2004
Cria a revista Senatus, e dá outra providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Fica criada a revista Senatus, órgão de
divulgação de estudos relativos às áreas de informação e documentação.
Parágrafo único. A revista será editada pela Secretaria de Informação e Documentação do Senado
Federal.
Art. 2º A revista Senatus contará com um Comitê
Editorial destinado a estabelecer os princípios editoriais da revista e a avaliar e remeter para publicação
os trabalhos a ela submetidos.
Parágrafo único. O Comitê Editorial a que se refere o caput será presidido pelo titular da Secretaria
de Informação e Documentação e composto dos seguintes membros:
I – um representante da Diretoria-Geral;
II – um representante da Consultoria Legislativa;
III – um representante da Secretaria de Comunicação Social;
IV – um representante do Conselho Editorial;
V – dois representantes da Secretaria de Informação e Documentação.
Art. 3º O Comitê Editorial expedirá as normas
editoriais aplicáveis à revista e aos trabalhos a serem
publicados.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Justiﬁcação
A Secretaria de Informação e Documentação,
obedecendo às atribuições de gestão de informação
que lhe são conferidas, decidiu, em 2001, desenvolver
um projeto visando à publicação de uma revista com
conteúdo voltado para as áreas de biblioteconomia,
museologia, arquivologia, processo legislativo, além de
outros temas de interesse da sociedade em geral.
Lançado em dezembro de 2001, o primeiro volume
foi distribuído a um número expressivo de autoridades,
todos os Senadores e Deputados Federais (também
os Diretores das duas Casas), Ministros de Estados
e dos Tribunais Superiores, o Governador do Distrito
Federal e todos os seus Secretários de Governo. O resultado foi surpreendente: a revista, além de inúmeras
bibliotecas, alcançou expressiva receptividade, tendo
recebido inúmeros elogios, solicitações de assinaturas,
além de informações de como proceder para envio de
artigos para publicação.
Dado o sucesso do primeiro número, a coordenação da Revista decidiu adequá-la tecnicamente e, para
tanto, estabeleceu contatos dom o Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), para
obtenção do ISSN – Número Internacional Normalizado
para Publicações Seriadas, que é o identiﬁcador aceito
internacionalmente para individualizar o título de uma
publicação seriada, tornado-o único e deﬁnitivo. Seu
uso é deﬁnido pela norma técnica internacional da International Standard Organization – ISO 3297.
Considerando de fundamental importância a participação dos servidores e do público externo na publicação de matérias diversas que possam agregar
novos conhecimentos e ampliar o nível de discussão
sobre temas de interesse nacional, a revista se abre
a receber colaborações as mais diversas, desde que
atendam a suas normas editoriais. O segundo volume,
respeitando essa diretriz, contou com artigos de servidores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, e pretende continuar a ser um canal aberto a
todos os órgãos aﬁns que desejem publicar assuntos
de interesse da sociedade como um todo.
O presente projeto de resolução objetiva, assim,
institucionalizar uma idéia já vitoriosa no cenário das
publicações técnicas do País, possibilitando a criação
de mais um espaço destinado a acolher trabalhos que
redundem verdadeiramente em ganho intelectual para
os proﬁssionais que militam nas áreas a que a revista
se dirige.
Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. – Sérgio
Zambiazi.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma PFL – SP)
– Os projetos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma PFL – SP)
– Nos termos do art. 401, do Regimento Interno, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para recebimento de
emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Resolução
nº 32, de 2004, lido anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma PFL – SP)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.092, DE 2004
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição
Federal e art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro, seja encaminhado à Ministra de Minas e Energia, Exma Sra. Dilma Rousseff, o seguinte
pedido de informações.
Com o intuito de subsidiar o Senado Federal para
análise da implementação dos últimos projetos do Governo Federal em programas de energia alternativa,
solicito as seguintes informações:
1) Qual foi a última licitação realizada pelo Poder Executivo para escolha de projetos de energia
alternativa?
2) Qual foi o valor total dos recursos envolvidos
na licitação mencionada na pergunta anterior?
3) Quantos Megawatts serão gerados com o valor
total de recursos dispensados à licitação supracitada?
4) Quantos projetos serão contratados?
5) Do total de projetos contratados qual o percentual dos projetos em que utilizarão energia eólica,
qual o percentual dos projetos que utilizarão biomassa
e qual o percentual dos projetos que utilizarão pequenas centrais hidrelétricas?
6) Quais são as fontes de ﬁnanciamento para o
total de recursos a serem dispensados para realização
dos referidos programas?
7) Quais foram as empresas, e em quais tipos
de projeto, que ganharam a última licitação realizada
para os programas de energia alternativa?
8) Qual é o cronograma do governo para implementação dos projetos vencedores?
9) Quantos empregos, entre diretos e indiretos, deverão ser gerados com a implementação dos projetos?
Sala das Sessões, em 8 de julho de 2002.
– Senador Rodolpho Tourinho
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– O requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento
Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma PFL – SP) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.093 DE 2004
Com fundamento no § 2º, do art. 5º, do
Ato da Mesa nº 1, de 2001, requeiro a reiteração do pedido de informações, formulado
por intermédio do Requerimento nº 258, de
2004.
Justiﬁcação
O Requerimento nº 258, de 2004, de minha autoria, solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
relação de todas as empresas relacionadas aos jogos
de bingo que se encontram em débito com a Secretaria
da Receita Federal.
O Requerimento nº 258, de 2004, foi aprovado
pela Mesa do Senado Federal, em 29 de abril do corrente, mediante a aprovação do Parecer nº 375, de
2004, de autoria do Senador Paulo Paim.
Em 4 de maio do corrente ano, por meio do Ofício nº 555, as informações foram solicitadas ao Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, que, por intermédio do
Aviso nº 204/MF, de 21 de junho de 2004, comunica a
impossibilidade de prestar as informações solicitadas,
por envolverem matéria protegida pelo instituto do sigilo ﬁscal, em decorrência do disposto no art. 198, da
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
A alegação do Senhor Ministro de Estado da Fazenda não encontra amparo legal, pois a competência
ﬁscalizadora do Senado Federal está disciplinada no
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, que não estabelece nenhuma ressalva sobre eventual natureza sigilosa
da informação solicitada.
Corrobora com esse entendimento o próprio Ato
da Mesa nº 1, de 2001, que regulamenta, no âmbito
do Senado Federal, o disposto no § 2º do art. 50, da
Constituição Federal, o qual disciplina no art. 7º, e na
Seção II, artigos 8º a 16, o tratamento a ser dispensado
aos requerimentos de informações de caráter sigiloso,
donde inexiste o óbice apontado.
Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. Senador
Romeu Tuma.
OF. SF/863/2004
Em 29 de junho de 2004
Senhor Senador,
Tenho a honra de enviar a V. Exa. cópia do Aviso
nº 204/2004, de 21 do corrente, do Ministro de Estado
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da Fazenda, comunicando a impossibilidade de prestar
as informações solicitadas através do Requerimento nº
258, de 2004, de sua autoria, por envolverem matéria
protegida por sigilo ﬁscal, nos termos do art. 198 da Lei
nº 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional.
Atenciosamente, Senador Heráclito Fortes, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira-Secretaria.
Aviso nº 204/MF
Brasília, 21 de junho de 2004.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Requerimento de Informação
Senhor Primeiro Secretário
Reﬁro-me ao Oﬁcio nº 555, de 4-5-2004, dessa
Primeira-Secretaria, por intermédio do qual foi remetida
cópia do Requerimento de Informação nº 258, de 2004,
de sua autoria, que solicita relação de todas as empresas relacionadas aos jogos de bingo que se encontram
em débito com a Secretaria da Receita Federal.
A propósito, encaminho a Vossa Excelência cópia do Memorando nº 1.150/2004/Gabin-SRF, de 315-2004, elaborado pela Secretaria da Receita Federal,
comunicando a impossibilidade de prestar as informações solicitadas, por envolverem matérias protegidas
pelo instituto do sigilo ﬁscal.
Atenciosamente, Antonio Palocci Filho, Ministro
de Estado da Fazenda.
Memorando nº 1150/2004/Gabin-SRF
Brasília, 31 de maio de 2004.
Ao Senhor Chefe da Assessoria para Assuntos
Parlamentares do GAB/MF
Assunto: Elementos para subsidiar resposta ministerial ao Requerimento de Informação S-2004/0258,
de autoria do nobre Senador Romeu Tuma. Memorando
nº 885 AAP/GM/MF, de 7 de maio de 2004.
1. Reporto-me ao Memorando nº 885 AAP/GM/MF,
de 7 de maio de 2004, por meio do qual Vossa Senhoria
solicita elementos para subsidiar resposta ministerial
ao Requerimento de Informação S-2004/0258, de autoria do nobre Senador Romeu Tuma, que “considerando as informações publicadas no Jornal O Estado
de São Paulo, do dia 29 de fevereiro de 2004”, solicita
“seja enviada pelo Exmo. Senhor Ministro de Estado
da Fazenda relação contendo todas as empresas relacionadas aos jogos de bingo que se encontram em
débito com a Secretaria da Receita Federal”.
2. O fornecimento das informações requeridas
implicaria revelação da situação ﬁscal de pessoas jurídicas junto à Secretaria da Receita Federal.
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3. Tendo em vista que informações sobre a situação ﬁscal de sujeito passivo de obrigações tributárias
são protegidas por sigilo ﬁscal, veriﬁca-se que, no caso
do requerimento em pauta, a Secretaria da Receita
Federal não tem autorização legal para fornecê-las,
a teor do art.198, caput, da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
Atenciosamente, Jorge Antonio Deher Rachid,
Secretário da Receita Federal
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma PFL – SP)
– O requerimento lido vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que terá o prazo de duas Reuniões Ordinárias para emitir parecer.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma PFL – SP)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2004
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal e art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro, seja encaminhado ao Ministro da
Cultura, Exmo Sr. Gilberto Gil, o seguinte pedido de
informações.
Com o intuito de subsidiar o Senado Federal para
análise da evolução dos patrocínios concedidos por
Empresas Estatais através da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, solicito as
seguintes informações em relação às empresas:
1) Petrobras e Empresas Coligadas
2) Eletrobrás e Empresas Coligadas
3) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
4) Banco do Brasil
5) Caixa Econômica Federal
Relação de projetos patrocinados contendo os
seguintes dados:
– Nome do Projeto Beneﬁciado
– Estado de Origem
– Linguagem Artística (Artes Cênicas,
Música, Literatura, Artes Plásticas, Patrimônio etc)
– Valor do Patrocínio
– Ano do Patrocínio
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Por ﬁm, solicito um quadro demonstrando a evolução dos incentivos concedidos, comparando a situação entre todos os Estados da federação
Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. – Senador
Rodolpho Tourinho.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – O
requerimento lido será despachado à Mesa para decisão,
nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – A
Presidência também recebeu o Ofício 26, de 2004, de 9
de junho último, da Comissão de Educação, comunicando a aprovação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Decreto Legislativo nºs 494, 573, 592, 634, 783, 903, 907,
908 910, 919, 922 e 938, de 2003 e nºs. 4, 5, 9, 10, 35,
62, 65, 72, 73, 86, 95, 102, 105, 113, 124, 155, 157 e 431,
de 2004, cujos pareceres foram lidos anteriormente.
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias, sejam apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o ofício recebido:
Of. nº CE/026/2004
Brasília,9 de junho de 2004.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, na reunião do
dia de hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de
nºs 494, 573, 592, 634, 783, 903, 907, 908, 910, 919,
922, 938, de 2003 e 004, 005, 009, 010, 035, 062,
065, 072, 073, 086, 095, 102, 105, 124, 113, 155, 157,
e 431 de 2004.
Atenciosamente, Hélio Costa – Vice-Presidente, no
exercício da Presidência, da Comissão de Educação
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 31, de 2004, 23 de
junho último, da Comissão de Educação, comunicando
a aprovação em caráter terminativo dos Projetos de
Decreto Legislativo nºs 929, de 2003, e 14, 22, 30, 33,
45, 54, 55, 89, 125, 141, 147, 150, 217, 226, 230, 244,
252, 255, 261, 292, 294, 299, 327 e 351, de 2004.
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o ofício recebido:
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Of. nº CE/027/2004
Brasília, 9 de junho de 2004
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia
de hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nºs
691, 799, 801, 824, 838, 842, 935 de 2003 e 26, 48,
51, 52, 116, 123, 140, 149, 152, 171, 181, 183, 195,
209, 219, 234, 284, 352, 371, 386, 402, 482, 511, 548
e 557 de 2004.
Atenciosamente, – Hélio Costa, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 31, de 2004, de
23 de junho último, da Comissão de Educação, comunicando a aprovação em caráter terminativo dos
Projetos de Decreto Legislativo nºs 929, de 2003, e
14, 22, 30, 33, 45, 54, 55, 89, 125, 141, 147, 150,
217, 226, 230, 244, 252, 255, 261, 292, 294, 299, 327
e 351, de 2004.
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o ofício recebido:
Of. nº CE/031/2004
Brasília, 23, de junho de 2004
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia de
hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nºs 929,
de 2003 e 14, 22, 30, 33, 45, 54, 55, 89, 125, 141, 147,
150, 217, 226, 230, 244, 252, 255, 261, 292, 294, 299,
327, 351, de 2004.
Atenciosamente, – Osmar Dias, Presidente da
Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Presidência recebeu ainda o Ofício nº 32, de 2004,
de 23 de junho último, da Comissão de Educação, comunicando a aprovação, em caráter terminativo, dos
Projetos de Decreto Legislativo nº 40, 41, 44, 60, 80,
87, 88, 91, 107, 112, 114, 120, 126, 128, 134, 148,
153, 160, 161, 229, 254, 266, 270, 275, 280, 305, 356
e 379, de 2004, cujos pareceres foram lidos da Câmara dos Deputados..
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
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missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.

Brasília, 23 de junho de 2004
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia de
hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de Nºs 040,
041, 044, 060, 080, 087, 088, 091, 107, 112, 114, 120,
126, 128, 134, 148, 153, 160, 161, 229, 254, 266, 270,
275, 280, e 305, 356, 379 de 2004.
Atenciosamente, Osmar Dias – Presidente da
Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 2004
(nº 2.831/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos
Moradores das QNM 18 a 26 de Ceilândia Norte – DF
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ceilândia, Distrito Federal;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2004
(nº 2.830/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária
e Cultural de Campo Grande – Recife – PE – Arcamg
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Recife, Estado de Pernambuco; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 361, de 2004
(nº 367/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Planalto
Timbaúba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Russas, Estado do Ceará.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela Comissão de Educação, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– O Senhor Presidente da República adotou, em 7 de
julho de 2004, e publicou, no dia 8 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 197, de 2004, que “cria
o Programa de Modernização do Parque Industrial Nacional – Modermaq, e dá outras providências.”
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e

389

22025

seus parágrafos, ﬁca assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

É o seguinte o ofício recebido:
Of. Nº CE/032/2004
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Titulares
Sérgio Guerra (PSDB)
José Agripino (PFL)
Arthur Virgílio (PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB)
Suplentes
1.Paulo Octávio (PFL)
2.Demóstenes Torres (PFL)
3.Antero Paes de Barros (PSDB)
4.Lúcia Vânia (PFL)
PMDB
Titulares
Renan Calheiros
Hélio Costa
Sérgio Cabral
Suplentes
1.Luiz Otávio
2.Ney Suassuna
3.Garibaldi Alves Filho
Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB)
Titulares
Ideli Salvatti
João Capiberibe
Duciomar Costa
Suplentes
1.Roberto Saturnino
2.Geraldo Mesquita Júnior
3. Ana Júlia Carepa
PDT
Titulares
Jefferson Péres
Suplentes
1.Almeida Lima
PL1
Titulares
Magno Malta
Suplentes
1 Aelton Freitas
PPS2
Titulares
Mozarildo Cavalcanti
Suplentes
1.vago
1

O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004.

2

Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.
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DEPUTADOS
PT
Titulares
Arlindo Chinaglia
Angela Guadagnin
1.Fernando Ferro
2.Ivan Valente

Suplentes
PMDB
Titulares

José Borba
Mendes Ribeiro Filho
Suplentes
1.André Luiz
2.Gustavo Fruet
PFL
Titulares
José Carlos Aleluia
Rodrigo Maia
Suplentes
1.José Roberto Arruda
2.Onyx Lorenzoni
PP
Titulares
Pedro Henry
Suplentes
1.Celso Russomanno
PSDB
Titulares
Custódio Mattos
Suplentes
1.Alberto Goldman
PTB
Titulares
José Múcio Monteiro
Suplentes
1.Ricarte de Freitas
Bloco (PL/PSL)
Titulares
Sandro Mabel
Suplentes
1.Miguel de Souza
PPS
Titulares
Júlio Delgado
Suplentes
1.Lupércio Ramos
PSB
Titulares
Renato Casagrande
Suplentes
1.Dr. Evilásio
PV*
Titulares
Sarney Filho
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Suplentes
1.Edson Duarte
De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
ﬁca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 8-7-2004
– Designação da Comissão: 8-7-2004
– Instalação da Comissão: 8-7-2004
– Emendas: até 6-8-2004 (7º dia da publicação)
– Prazo ﬁnal na Comissão: 8-7-2004 a 13-82004(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 13-8-2004
– Prazo na CD: de 14-8-2004 a 27-8-2004 (15º
ao 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 27-8-2004
– Prazo no SF: de 28-8-2004 a 10-9-2004 (42º
dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 10-9-2004
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF,
pela CD: de 11-9-2004 a 13-9-2004 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 14-9-2004 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 28-9-2004 (60
dias)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Sobre a mesa, projetos de decreto legislativo recebidos da Câmara dos Deputados que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 757, DE 2004
(Nº 3.160/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Godofredo Viana – ARCOGOV a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Godofredo Viana, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
nº 1.232, de 11 de julho de 2002, que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Godofredo Viana
– ARCOGOV a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Godofredo Viana, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.* Designação feita nos termos
da Resolução nº 2, de 2000-CN.
* Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.
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MENSAGEM Nº 736, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.229, de 11 de julho de 2002
– Centro Popular Cultural de São João da Ponte, na
cidade de São João da Ponte – MG;
2 – Portaria nº 1.230, de 11 de julho de 2002
– ACCCI – Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Igarapê, na cidade de Igarapé – MG;
3 – Portaria nº 1.231, de 11 de julho de 2002
– Associação Comunitária dos Rádios Difusores e
Movimento Popular de Rádio Comunitária de Pedro
Leopoldo, na cidade de Pedro Leopoldo – MG;
4 – Portaria nº 1.232, de 11 de julho de 2002
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Godofredo Viana – ARCOGOV, na cidade de Godofredo
Viana – MA;
5 – Portaria nº 1.233, de 11 de julho de 2002
– Associação Comunitária Educativa Rádio Tropical
FM, na cidade de Angélica – MS;
6 – Portaria nº 1.234, de 11 de julho de 2002
– Associação de Assistência ao Homem do Campo,
na cidade de Caxias – MA;
7 – Portaria nº 1.314, de 16 de julho de 2002
– Associação de Apoio Comunitário Itabiritense, na
cidade de Itabirito – MG; e
8 – Portaria nº 1.333, de 18 de julho de 2002
– Associação Rádio Comunitária Sant’Ana FM, na cidade de Natal – RN;
Brasília, 20 de agosto de 2002. –

MC Nº 1.099 EM
Brasília, em 6 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência, Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária
de Godofredo Viana – ARCOGOV, na cidade de Godofredo Viana Estado do Maranhão, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
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2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
segimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53720.000111/00, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.232, DE 11 DE JULHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53720.000111/00, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão Comunitária de Godofredo Viana – ARCOGOV, com sede
na Avenida Teóﬁlo Viana, nº 536, Bairro Monte Sião,
na cidade de Godofredo Viana, Estado do Maranhão,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 01°25’48”S e longitude em
45°45’27”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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RELATÓRIO Nº 329/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53720000111/00,
de 21-3-00.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Radiodifusão Comunitária de Godofredo Viana – ARCOGOV, localidade de Godofredo Viana, Estado
do Maranhão.
I – Introdução

JULHO 2004

Julho de 2004

ço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas
geográﬁcas, além de pedir a designação de canal para
a prestação do serviço, atendendo aos requisitos do
item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.

1. A Associação de Radiodifusão Comunitária
de Godofredo Viana – ARCOGOV, inscrita no CGC/
MF ou CNPJ sob o número 03.624.854/0001-89, no
Estado do Maranhão, com sede na Av. Teóﬁlo Viana
536 – Monte Sião, cidade de Godofredo Viana, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimentos datados de 14 de
fevereiro de 2000 e 9 de maio de 2001, subscritos
por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União, de 9
de abril de 2001, Seção 3, que contempla localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 7 a 149, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma
nº 2/98, de 6-8-98.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o servi-

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na av. Teóﬁlo Viana nº 563 – Monte
Sião, na cidade de Godofredo Viana, Estado do Maranhão, de coordenadas geográﬁcas em 01°25’48”S
de latitude e 45º45’27”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 94-01, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 65, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
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11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 inciso II
da Norma nº 2/98, comprovante de válida existência
das entidades que manifestaram apoio à iniciativa,
encaminhamento do cartão do CNPJ, declaração do
endereço da sede e encaminhamento do Projeto Técnico (ﬂs. 68 a 149).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs. 135 e 136,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio:
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 150 e 151.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
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17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação de Radiodifusão Comunitária de Godofredo Viana – ARCOGOV;
• quadro diretivo
Presidente:
Dir. Adm-Financeiro:
Dir. Prog. E Eventos:
tos
Cons. de Administr.:
Cons. de Administr:
Cons. de Administr:
Silva
Cons. de Administr:
valcante
Cons. de Administr:

Winston Melo de Almeida
Raimundo J. P. da Silva
Alessandro Martins dos SanHerbert Celani da Silva
Rubinet Freitas dos Santos
José Ribamar Carvalho da
Domingues S. de Góes CaSara Pereira Gama

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Teóﬁlo Viana nº 536 – Monte Sião, cidade de
Godofredo Viana, Estado do Maranhão;
• coordenadas geográﬁcas
01º25’48” de latitude e 45º45’27” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 150 e 151, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 150
e 151 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão
Comunitária de Godofredo Viana – ARCOGOV, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53720000111/00,
de 21 de março de 2000.
Brasília, 3 de junho de 2002. – Relator da Conclusão Jurídica, Alexandra Luciana Costa – Relator da Conclusão Técnica, Adriana Resende Avelar
Rabelo.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 6 de junho de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes De Lemos, Coordenador Geral.
(À Comissão de Educação Decisão Terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 758, DE 2004
(nº 3.177/2003 – na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Dos Moradores De Ererê – AME a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ererê, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.052, de 26 de junho de 2002, que autoriza a
Associação dos Moradores de Ererê – AME a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ererê,
Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 757, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.050, de 26 de junho de 2002
– Associação Liberdade Comunitária de Radiodifusão
de Águas Lindas de Goiás – GO, na cidade de Águas
Lindas de Goiás – GO;
2 – Portaria nº 1.052, de 26 de junho de 2002
– Associação dos Moradores de Ererê – AME, na cidade de Ererê – CE;
3 – Portaria nº 1.053, de 26 de junho de 2002
– Rádio Comunitária FJB FM, na cidade de São Geraldo do Baixio – MG;
4 – Portaria nº 1.125, de 26 de junho de 2002
– Associação Comunitária de Difusão Cultural de Indaial, na cidade de Indaial – SC;
5 – Portaria nº 1.127, de 26 de junho de 2002
– Associação dos Movimentos Populares de Jaraguá,
na cidade de Jaraguá – GO;
6 – Portaria nº 1.128, de 26 de junho de 2002
– Associação Rádio Comunitária Mucajaí, na cidade
de Mucajai – RR; e
7 – Portaria nº 1.129, de 26 de junho de 2002
– Associação Provisão de Radiodifusão e Apoio ao
Menor – APRAM, na cidade de Anápolis – GO.
Brasília, 27 de agosto de 2002, – Fernando
Henrique Cardoso.
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MC 1021 EM
Brasília, 1º de agosto de 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação dos Moradores de Ererê
– AME, na cidade de Ererê, Estado do Ceará, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
segimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53650.000072/99, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.052 DE 26 DE JUNHO DE 2002.
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53650.000072/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação dos Moradores de
Ererê – AME, com sede na Rua Capitão Damião Porto,
nº 648-Centro, na cidade de Ererê, Estado do Ceará,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 06°01’59”S e longitude em
38°20’58”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento
RELATÓRIO Nº 360/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53650000072/99,
de 12-1-99.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação dos Moradores
de Ererê – AME, localidade de Ererê, Estado
do Ceará.
I – Introdução
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apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.

1. A Associação dos Moradores de Ererê –
AME, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
02.027.297/0001-04, no Estado do Ceará, com sede
na Rua Capitão Damião Porto 648 – Centro, cidade
de Ererê, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, por meio de requerimento datado de 12
de janeiro de 1999, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – D.O.U., de
9 de setembro de 1999, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 4 à 142, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação

• Informações Técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Capitão Damião Porto s/nº,
na cidade de Ererê, Estado do Ceará, de coordenadas
geográﬁcas em 06°01’59”S de latitude e 38°20’58”W
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de longitude, consoante aos dados constantes do aviso
publicado no DOU, de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 40, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do Ibge;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II,
III, e X da Norma 02/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, bem como comprovante de válida
existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa, encaminhamento do cartão do CNPJ. Encaminhamento do projeto técnico com posterior adequação
do mesmo à Norma 02/98. (ﬂs. 43 à 142).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 135, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 143 e 144.
15. É o relatório.
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IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação dos Moradores de Ererê – AME;
• quadro diretivo
Presidente:
Joatan Dantas de Lima
Vice-presidente:Joelma Dantas de Lima Oliveira
Secretário:
Terezinha Alves de Lima
2º Secretário: Benedito Soares Maia
Tesoureiro:
Francisco B. Paiva Sobrinho
2º Tesoureiro: Francisco Matins Paiva
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Capitão Damião snº – Centro, cidade de
Ererê, Estado do Ceará;
• coordenadas geográﬁcas
6°01’59” de latitude e 38°20’58” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 143 e 144, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 135
e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação dos Moradores
de Ererê – AME, no sentido de conceder-lhe a outorga
de autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53650000072/99, de 12 de janeiro de 1999.
Brasília, 12 de junho de 2002. – Alexandra Luciana Costa, Relator da Conclusão Jurídica – Neide
Aparecida da Silva, Relator da Conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 12 de junho de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador Geral
À Comissão de Educação (Decisão Terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 759, DE 2004
(Nº 3.168, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Aliança a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.175, de 3 de julho de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Aliança a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 739, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.166, de 3 de julho de 2002 – Associação Comunitária de Rádio e Difusão de Novo Aaipuanã – ACORDINA, na cidade de Novo Aripuanã – AM;
2 – Portaria nº 1.167, de 3 de julho de 2002 – Associação do Bairro Santo Antônio, na cidade de Santa
Cruz da Vitória – BA,
3 – Portaria nº 1.170 de 3 de julho de 2002 – Associação Comunitária de Comunicação de Paranaiguara, na cidade de Paranaiguara – GO;
4 – Portaria nº 1.171, de 3 de julho de 2002
– Associação Cultural de Armazém, na cidade de Armazém – SC;
5 – Portaria nº 1.172, de 3 de julho de 2002
– Fundação Padre Antônio Ferraria, na cidade de Aldeias Altas – MA;
6 – Portaria nº 1.173, de 3 de julho de 2002 – Associação Comunitária Joaquim Mariano da Costa, na
cidade de Toritama – PE;
7 – Portaria nº 1.175, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Aliança, na cidade de São Gonçalo – RJ;
8 – Portaria nº 1.178, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Jardim de São José, na
cidade de Russas – CE;
9 – Portaria nº 1.179, de 3 de julho de 2002 – Associação Rádio Comunitária Voz do Povo – ARCVP, na
cidade de João Alfredo – PE;
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10 – Portaria nº 1.180, de 3 de julho de 2002
– Associação Rádio União Comunitária Rurópolis, na
cidade de Rurópolis – PA
11 – Portaria nº 1.181, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Crisólita, na cidade de Crisólita – MG;
12 – Portaria nº 1.182, de 3 de julho de 2002 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Mogeiro
– ARCM, na cidade de Mogeiro – PB;
13 – Portaria nº 1.183, de 3 de julho de 2002 – Associação dos Moradores de Santa Maria do Cambucá,
na cidade de Santa Maria do Cambucá – PE;
14 – Portaria nº 1.185, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Difusão Cultural Beto
Abacaxi, na cidade de Barrinha – SP; e
15 – Portaria nº 1.206, de 5 de julho de 2002
– Associação Amigos de Passagem Franca, na cidade
de Passagem Franca – MA.
Brasília, 22 de agosto de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.056EM
Brasília, 1º de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança, na cidade de São Gonçalo,
Estado do Rio de Janeiro, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade como caput
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
segimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada. constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53770.001579/99, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
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presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1175, DE 3 DE JULHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53770.001579/99, resolve:
Art.1º Autorizar a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança, com sede na Rua Inácio
Tostes s/nº, lote 15 (fundos), Porto Novo, na cidade
de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 22º49’24”S e longitude em
43º04’40”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 357/2002–DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53770001579/99,
de 16-12-99.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Aliança, localidade de
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura Aliança, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob
o número 03.410.942/0001-36, no Estado do Rio de
Janeiro, com sede na Rua Inácio Tostes s/nº – Lote 15
(fundos) – Porto Novo, cidade de São Gonçalo, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
por meio de requerimento datado de 7 de dezembro de
1999, subscrito por representante legal, demonstrando
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica.
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2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – D.O.U., de
17 de dezembro de 1999, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados á entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
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7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 7 à 196, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Maria Quitéria nº 1 – Porto
Novo, na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de
Janeiro, de coordenadas geográﬁcas em 22º49’24”S
de Latitude e 43º04’40”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no D.O.U., de
17–12–99, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 77, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas
coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira,
endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II e IV da Norma 02/98, encaminhamento do cartão do CNPJ, declaração
do endereço da sede e encaminhamento do
Projeto Técnico (ﬂs. 80 à 196).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs
141, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, onde
estão resumidas as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– caracteristicas técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial ), com indicação da potência
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efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de
instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma 02/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11. Folhas
197 e 198.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão, a quem cabe a condução
dos trabalhos de habilitação de interessados
na exploração do serviço de radiodifusão comunitário, conclui a instrução dos presentes
autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com
o seu Estatuto Social, e nos termos de seu
requerimento, atende os requisitos legais e
normativos ao seu pleito, seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura Aliança;
• quadro diretivo
Presidente: Francisco de Assis Freire de Oliveira
Vice-presidente: Eduardo Costa Correia
Secretário: Karla Arena Toledo
2º Secretário: Glaucia de Souza Moura
Tesoureiro: Marlene Campos Toledo
2º Tesoureiro: Angelo Marcelo F. Marques
Dir. de Patrimônio: Antonio Salustiano Fereira
2º Dir. de Patrimônio: Danizia Alice Santiago S. Antunes
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Maria Quitéria 1 – Porto Novo, cidade de
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro;
• coordenadas geográﬁcas
22°49’24” de latitude e 43°04’40” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 197 e 198, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 141
e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Aliança, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
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do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53770001579/99, de 16 de
dezembro de 1999.
Brasília, 12 de junho de 2002. – Relator da conclusão jurídica, Alexandra Luciana Costa, Chefe de Divisão / SSR, Relator da conclusão Técnica, Neide Aparecida da Silva, Chefe de Divisão / SSR, De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão. – Nilton
Geraldo Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 760, DE 2004
(Nº 3.229/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicações (Rádio
Comunitária Paraíso FM) a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Terra Santa, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.595, de 9 de agosto de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicações (Rádio Comunitária Paraíso FM a executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Terra Santa, Estado do Pará, retiﬁcando-se o prazo
de autorização para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra es vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 815, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos temos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.579, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária Cultural Quixabeira FM, na
cidade de Quixabeira – BA;
2 – Portaria nº 1.580, de 9 de agosto de 2002
– Fundação Educacional Rádio e TV Natureza de Paranapanema, na cidade de Paranapanema – SP;
3 – Portaria nº 1.581, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Arte, Cultura e Informação de São Pedro (ACARCISP), na cidade de São
Pedro – SP;
4 – Portaria nº 1.582, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária União de Radiodifusão, na
cidade de Presidente Médici – RO;
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5 – Portaria nº 1.583, de 9 de agosto de 2002
– Associação Cultural Comunitária de Cristália, na cidade de Cristália – MG;
6 – Portaria nº 1.584, de 9 de agosto de 2002
– Associação dos Moradores e Produtores Rurais de
Assunção (AMPRA), na cidade de Assunção – PB;
7 – Portaria nº 1.585, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Comunicações (Rádio
Comunitária Paraíso FM), na cidade de Terra Santa
– PA;
8 – Portaria nº 1.586, de 9 de agosto de 2002
– Associação Silvaniense de Desenvolvimento Artístico
e Cultural (ASILDAC), na cidade de Silvânia – GO;
9 – Portaria nº 1.587, de 9 de agosto de 2002
– Associação Beneﬁcente São Sebastião, na cidade
de Itapecuru Mirim – MA;
10 – Portada nº 1.588, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária 26 de Julho, na cidade de
Santana do Cariri – CE;
11 – Portaria nº 1.592, de 9 de agosto de 2002
– Associação Cultura Cem, na cidade de Volta Redonda – RJ;
12 – Portaria nº 1.593, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária Jaime Henrique Eugênio,
na cidade de Milagres – CE;
13 – Portaria nº 1.594, de 9 dc agosto de 2002
– Associação Cultural Santa Ediwiges, na cidade de
Fortaleza – CE;
14 – Portaria nº 1.595, de 9 de agosto de 2002
– Associação Movimento Comunitário Com Rádio Local
Imprensa FM, na cidade de Monteiro – PB;
15 – Portaria nº 1.599, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Santo
Antônio da Barra – GO, na cidade de Santo Antônio
da Barra – GO;
16 – Portaria nº 1.600, de 9 de agosto de 2002
– ACOMOR -Associação Comunitária Morada de Radiodifusão, na cidade de Virgem da Lapa – MG; e
17 – Portaria nº 1.601, de 9 de agosto de 2002
– Associação de Rádio Comunitária e Cultural de
Campo Grande-Recife – PE – ARCAMG, na cidade
de Recife-PE.
Brasília, 23 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.206 EM
Brasília, 27 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação, para
que a entidade Associação Comunitária de Comunicações (Rádio Comunitária Paraíso FM), na cidade
de Terra Santa Estado do Pará, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
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2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, em uma demonstração de receptividade
da ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das Localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
segimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
53720.000252/1999, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1585, DE 9 DE AGOSTO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53720.000252/1999, resolve:
Art. 1º Autorizar a entidade Associação Comunitária de Comunicações (Rádio Comunitária Paraíso
FM), com sede na Rua Oito de Maio s/nº – Centro,
na cidade de Terra Santa, Estado do Pará, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 02º06’15”S e longitude em
56º29’13”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento
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RELATÓRIO Nº 415/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53720000252/99,
de 22-3-99
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de
Comunicações (Rádio Comunitária Paraíso FM),
localidade de Terra Santa, Estado do Pará.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Comunicações
(Rádio Comunitária Paraíso FM), inscrita no CGC/MF
ou CNPJ sob o número 3.019.465/0001-82, no Estado
do Pará, com sede na Rua Oito de Maio s/nº Centro,
cidade de Terra Santa, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimentos
datados de 12 de março de 1999 e 16 de dezembro de
2002, subscrito por representante legal, demonstrando
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União D.O.U., de 5
de dezembro de 2000, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
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do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 6 à 124, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado na Travessa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro s/nº – Centro, na cidade de Terra Santa, Estado
do Pará, de coordenadas geográﬁcas em 02º06’l5”S
de latitude e 56º29’13”W de longitude. Ocorre que as
coordenadas foram alteradas, mediante solicitação
datada de 16 de dezembro de 2000, desta forma as
coordenadas e o endereço referentes ao sistema irradiante proposto passaram a ser em: Rua 8 de maio s/nº
– Centro, em 02°06’20”S de latitude e 56°29’28”W de
longitude, consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 15-12-00, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 57, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente, a requerente indicou novas coordenadas, que foram aceitas e
analisadas por Engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
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– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do Ibge;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 inciso II, da
Norma 02/98, comprovação de necessária alteração
estatutária, bem como comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa,
encaminhamento do cartão do CNPJ, declaração do
endereço da sede e encaminhamento do Projeto Técnico (ﬂs. 62 à 124).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 174, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 175 e 176.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade.
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• nome
Associação Comunitária de Comunicações (Rádio Comunitária Paraíso FM);
• quadro diretivo
Presidente: Francisco Augusto V. de Almeida
Vice-presidente: José Edval B. Chaves Filho
Secretário: Celina do Socorro Pantoja
2º Secretário: Joseane Barbosa Paulino
Tesoureiro: João Batista Bentes Filho
Dir. de Patrimônio: Raimundo Silveira Bezerra Filho
Dir. de Operações: Antonio Luis Ferreira Gato
2º Dir. de Operações:Manoel Gonçalves Consentini
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Oito de Maio s/nº – Centro, cidade de Terra
Santa, Estado do Pará;
– coordenadas geográﬁcas
2°06’15” de latitude e 56°29’13” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 175 e 176, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 174 e
que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária de
Comunicações (Rádio Comunitária Paraíso FM), no
sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53720000252/99,
de 22 de março de 1999.
Brasília, 18 de julho de 2002. – Relator da Conclusão Jurídica, Alexandra Luciana Costa – Relator da
Conclusão Técnica, Ana Maria das Dores e Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação decisão terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 761, DE 2004
(Nº 3.233/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultura Cem a executar serviço de ra-
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diodifusão comunitária na cidade de Volta
Redonda, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.592, de 9 de agosto de 2002, que autoriza
a Associação Cultura Cem a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro,
retiﬁcando-se o prazo de autorização para 10 (dez)
anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de
11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 815, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.579, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária Cultural Quixabeira FM, na
cidade de Quixabeira-BA;
2 – Portaria nº 1.580, de 9 de agosto de 2002
– Fundação Educacional Rádio e TV Natureza de Paranapanema, na cidade de Paranapanema-SP;
3 – Portaria nº 1.581, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Arte, Cultura e Informação de São Pedro (ACARCISP), na cidade de São
Pedro-SP;
4 – Portaria nº 1.582, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária União de Radiodifusão, na
cidade de Presidente Médici-RO;
5 – Portaria nº 1.583, de 9 de agosto de 2002
– Associação Cultural Comunitária de Cristália, na cidade de Cristália-MG;
6 – Portaria nº 1.584, de 9 de agosto de 2002
– Associação dos Moradores e Produtores Rurais de
Assunção (AMPRA), na cidade de Assunção-PB;
7 – Portaria nº 1.585, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Comunicações (Rádio Comunitária Paraíso FM), na cidade de Terra Santa-PA;
8 – Portaria nº 1.586, de 9 de agosto de 2002
– Associação Silvaniense de Desenvolvimento Artístico
e Cultural (ASILDAC), na cidade de Silvânia-GO;
9 – Portaria nº 1.587, de 9 de agosto de 2002
– Associação Beneﬁcente São Sebastião, na cidade
de Itapecurú Mirim-MA;
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10 – Portaria nº 1.588, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária 26 de Julho, na cidade de
Santana do Cariri-CE;
11 – Portaria nº 1.592, de 9 de agosto de 2002
– Associação Cultura Cem, na cidade de Volta Redonda-RJ;
12 – Portaria nº 1.593, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária Jaime Henrique Eugênio,
na cidade de Milagres-CE;
13 – Portaria nº 1.594, de 9 de agosto de 2002
– Associação Cultural Santa Ediwiges, na cidade de
Fortaleza-CE;
14 – Portaria nº 1.595, de 9 de agosto de 2002
– Associação Movimento Comunitário Com Rádio Local Imprensa FM, na cidade de Monteiro-PB;
15 – Portaria nº 1.599, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Santo
Antônio da Barra-GO, na cidade de Santo Antônio da
Barra-GO;
16 – Portaria nº 1.600, de 9 de agosto de 2002
– ACOMOR-Associação Comunitária Morada de Radiodifusão, na cidade de Virgem da Lapa-MG; e
17 – Portaria nº 1.601, de 9 de agosto de 2002
– Associação de Rádio Comunitária e Cultural de
Campo Grande-Recife-PE-ARCAMG, na cidade de
Recife-PE.
Brasília, 23 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.219 EM
Brasília, 27 agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultura Cem, na cidade de
Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servindo de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
segimentos e a todos esses núcleos populacionais.
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4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53770.000651/99, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.592, DE 9 DE AGOSTO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53770.000651/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultura Cem, com
sede na rua Moacyr de Paula Lobo nº 104, Limoeiro,
na cidade de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 22°29’44”S e longitude em
44°06’05”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 339/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53770.000651/99,
de 2-6-99.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultura Cem,
localidade de Volta Redonda, Estado do Rio
de Janeiro.
I – Introdução
1. A Associação Cultura Cem, inscrita no CNPJ
sob o número 03.189.150/0001-83, Estado do Rio de
Janeiro, com sede na rua Moacyr de Paula Lobo, nº
104, Limoeiro, Cidade de Volta Redonda, dirigiu-se ao

JULHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por
meio de requerimento datado de 2-6-99, subscrito
por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União, de 17-1299, Seção 3, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema
irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma
nº 2/98, de 6-8-98.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas
geográﬁcas, além de pedir a designação de canal para
a prestação do serviço, atendendo aos requisitos do
item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
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– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 6 a 477 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Moacyr de Paula Lobo, nº
104, Limoeiro, Cidade de Volta Redonda, Estado do
Rio de Janeiro, de coordenadas geográﬁcas em 22°
29’44”S de latitude e 44°06’05”W de longitude, consoantes aos dados constantes no aviso no DOU de
17-12-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 343, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I e
II da Norma 2/98 e a declaração do endereço da sede
da Entidade. Ocorre que o processo foi arquivado uma
vez que a Entidade não cumpriu as exigências. Foi
encaminhado pedido de reconsideração e a decisão
que promoveu o arquivamento do processo foi revis-
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ta. A Entidade foi oﬁciada para que fosse comprovado
o devido registro da sua Ata de Fundação. Diante da
regularidade técnico-jurídica dos processos referentes
às interessadas na localidade e, em observância ao
disposto no subitem 6.10.1 da Norma 2/98, foi encaminhado ofício para que se estabelecesse uma associação
entre essas Entidades. Ocorre que, frente a negativa de
entendimento e acordo, utilizou-se o critério de seleção
apontado no subitem 6.10.2 da Norma 2/98, quando se
constatou que a requerente conta com maior número
de manifestações em apoio que a sua concorrente e,
em decorrência de tal fato, a Entidade foi selecionada
e oﬁciada para a apresentação do Projeto Técnico e
da documentação elencada no subitem 6.7, inc. II da
Norma 2/98 (ﬂs. 348 a 477).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂ. 472, ﬁrmado pelo
engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 478 e 479.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Cultura Cem
• quadro diretivo
Presidente: Roger André Rangel Gonçalves
Vice-presidente: Rubens Rogério André Gonçalves
Secretária Geral: Maria José Gabriel
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2ª Secretária: Carmem Lúcia Fontes Cruz
Tesoureira:Tatiana da Silva Paula
Dir. Administrativo: Gilson Rosa dos Santos
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Moacyr de Paula Lobo, nº 104, Limoeiro, Cidade de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro;
• coordenadas geográﬁcas
22°29’44”S de latitude e 44°06’05”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂ. 472 e “Roteiro Instalação
da Estação de RadCom”, ﬂs. 478 e 479, que se refere
à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultura
Cem, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.770.000.651/99 de 2-6-1999.
Brasília, 3 de junho de 2002. – Adriana Guimarães Costa, Relator da Conclusão Jurídica – Adriana Resende Avelar Rabelo, Relatora da conclusão
Técnica.
(À Comissão de Educação (Decisão
Terminativa.)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– Decisão Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 762, DE 2004
(Nº 3.234/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Jaime Henrique Eugênio
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Milagres, Estado do
Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.593, de 9 de agosto de 2002, que autoriza
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a Associação Comunitária Jaime Henrique Eugênio
a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Milagres, Estado do Ceará, retiﬁcando-se o prazo de autorização
para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 815, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.579, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária Cultural Quixabeira FM, na
cidade de Quixabeira – BA;
2 – Portaria nº 1.580, de 9 de agosto de 2002
– Fundação Educacional Rádio e TV Natureza de Paranapanema, na cidade de Paranapanema – SP;
3 – Portaria nº 1.581, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Arte, Cultura e Informação de São Pedro (ACARCISP), na cidade de São
Pedro – SP;
4 – Portaria nº 1.582, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária União de Radiodifusão, na
cidade de Presidente Médici – RO;
5 – Portaria nº 1.583, de 9 de agosto de 2002
– Associação Cultural Comunitária de Cristália, na cidade de Cristália – MG;
6 – Portaria nº 1.584, de 9 de agosto de 2002
– Associação dos Moradores e Produtores Rurais de
Assunção (AMPRA), na cidade de Assunção – PB;
7 – Portaria nº 1.585, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Comunicações (Rádio
Comunitária Paraíso FM), na cidade de Terra Santa
– PA;
8 – Portada nº 1.586, de 9 de agosto de 2002
– Associação Silvaniense de Desenvolvimento Artístico
e Cultural (ASILDAC), na cidade de Silvânia – GO;
9 – Portaria nº 1.587, de 9 de agosto de 2002
– Associação Beneﬁcente São Sebastião, na cidade
de Itapecurú Mirim – MA;
10 – Portaria nº 1.588, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária 26 de Julho, na cidade de
Santana do Cariri – CE;
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11 – Portaria nº 1.592, de 9 de agosto de 2002
– Associação Cultura Cem, na cidade de Volta Redonda – RJ;
12 – Portaria nº 1.593, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária Jaime Henrique Eugênio,
na cidade de Milagres – CE;
13 – Portaria nº 1.594, de 9 de agosto de 2002
– Associação Cultural Santa Ediwiges, na cidade de
Fortaleza – CE;
14 – Portaria nº 1.595, de 9 de agosto de 2002
– Associação Movimento Comunitário Com Rádio Local
Imprensa FM, na cidade de Monteiro – PB;
15 – Portaria nº 1.599, de 9 de agosto de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Santo
Antônio da Barra – GO, na cidade de Santo Antônio
da Barra – GO;
16 – Portaria nº 1.600, de 9 de agosto de 2002
– ACOMOR – Associação Comunitária Morada de Radiodifusão, na cidade de Virgem da Lapa – MG; e
17 – Portaria nº 1.601, de 9 de agosto de 2002
– Associação de Rádio Comunitária e Cultural de
Campo Grande – Recife – PE (ARCAMG), na cidade
de Recife – PE.
Brasília, 23 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.207 EM
Brasílis, 27 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Jaime Henrique Eugênio, na cidade de Milagres, Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
segimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
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do a inexistência de óbice Legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
53650.000210/2002, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros Do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações
MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1.593, DE 9 DE AGOSTO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53650.000210/2002, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Jaime
Henrique Eugênio, com sede na Travessa Ananias de
Freitas nº 22, Distrito do Rosário, na cidade de Milagres,
Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 07º8’00”s e longitude em
38º58’56”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros Do Nascimento
RELATÓRIO Nº 404/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 536500002
10/2, de 1-3-02.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
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Interessado: Associação Comunitária
Jaime Henrique Eugênio, localidade de Milagres. Estado do Ceará.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Jaime Henrique
Eugênio, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
01.522.822/0001-03, no Estado Ceará, com sede na
Travessa Abnanias de Freitas nº 22 – Distrito do Rosário, cidade de Milagres, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações por meio de requerimento datado de 28 de fevereiro de 2002, subscrito
por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União –D.O.U., de
7 de fevereiro de 2002, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
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6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na travessa Ananias de Freitas, nº
22 – Centro, na cidade de Milagres, Estado do Ceará,
de coordenadas geográﬁcas em 7º8’0,5”S de latitude
e 38º58’56,6”W de longitude, consoante aos dados
constantes do aviso publicado no DOU, de 7-2-02,
Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 40, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente, a requerente indicou novas coordenadas, que foram aceitas e
analisadas por engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
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– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação de
comprovação de necessária alteração estatutária, bem
como comprovante de válida existência das entidades
que manifestaram apoio à iniciativa, encaminhamento
do cartão do CNPJ, declaração do endereço da sede e
encaminhamento do projeto técnico (ﬂs. 43 a 76).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 65, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.

7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 2 a 76, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.
III – Relatório
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14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 77 e 78.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
estatuto social, e nos termos de seu requerimento,
atende aos requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária Jaime Henrique Eugênio;
• quadro diretivo
Presidente:
Gilmário Sisnando Eugênio
Vice-Presidente: Francisco Inaldo Inês
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Francisca Leite de Lacerda
Sebastião Ferreira Neto
Maria Lopes de Oliveira
Samuel Cezar da Silva

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Travessa Ananias nº 22 – Centro, cidade de Milagres, Estado do Ceará;
• coordenadas geográﬁcas
7º18’00” de latitude e 38º58’56” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 77 e 78, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 65,
e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Jaime Henrique Eugênio, no sentido de conceder-lhe
a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53650000210/02, de 1º de março
de 2002.
Brasília, 18 de julho de 2002. – Alexandra Luciana Costa, Chefe de Divisão/SSR, Relatora da conclusão Jurídica – Ana Maria das Dores e Silva, Chefe de
Serviço/SSR, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 19 de julho de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador-Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação (Decisão Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 763, DE 2004
(nº 3.253/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Radio Comunitária Educativa Verde
Amazônia – FM a executar serviço de ra-
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diodifusão comunitária na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.735, de 2 de setembro de 2002, que autoriza
a Associação Rádio Comunitária Educativa Verde Amazônia – FM a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 861, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.723, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão da cidade
de Cássia – MG, na cidade de Cássia – MG;
2 – Portada nº 1.724, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária do Município de Laranjal
– “ASCOM”, na cidade de Laranja – PR;
3 – Portada nº 1.725, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Campo
Grande – RN, na cidade de Campo Grande – RN;
4 – Portaria nº 1.726, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária Imaculada Conceição –
ACIC, na cidade de Própria – SE;
5 – Portada nº 1.727, de 2 de setembro de 2002
– ACLR – Associação Comunitária Itaipava de Radiodifusão, na cidade de Petrópolis – RJ;
6 – Portada nº 1.728, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária Sideral de Radiodifusão para
o Desenvolvimento Cultural, Artístico e Esportivo, na
cidade de Buerarema – BA;
7 – Portaria nº 1.729, de 2 de setembro de 2002
– Associação do Núcleo Comunitário da Vila Simone,
na cidade de Nova Aurora – PR;
8 – Portada nº 1 .730, de 2 de setembro de 2002
– Fundação Rimídia Gayoso de Sousa para o Desenvolvimento Comunitário de Santa Terezinha – PB – FRGS,
na cidade de Santa Terezinha – PB;
9 – Portaria nº 1.731, de 2 de setembro de 2002
– Associação Beneﬁcente de Altaneira, na cidade de
Altaneira – CE;
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10 – Portaria nº 1.732, de 2 de setembro de 2002
– Associação Comunitária de Santo André, na cidade
de Santo André –PB;
11 – Portada nº 1.733, de 2 de setembro de 2002
– Instituto de Desenvolvimento de Paraibano – INDESPA, na cidade de Paraibano – MA
12 – Portaria nº 1.734, de 2 de setembro de 2002
– Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária de
São Gonçalo do Rio Abaixo, na cidade de São Gonçalo
do Rio Abaixo – MG;
13 – Portada nº 1.735, de 2 de setembro de 2002
– Associação Rádio Comunitária Educativa Verde Amazônia – FM, na cidade de Ariquemes – RO; e
14 – Portada nº 1.736, de 2 de setembro de
2002 – Associação Comunitária de Radiodifusão para
Desenvolvimento Artístico, Educacional e Cultural de
Resende Costa, Minas Gerais – ACRADATEC – RC,
na cidade de Resende Costa – MG.
Brasília, 8 de outubro de 2002, – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.265 EM
Brasília, 12 de setembro de 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho Vossa Excelência Portaria de outorga
de autorização e respectivo documentação para que
a entidade Associação Rádio Comunitária Educativa
Verde Amazônia – FM, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
segimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53800.000275/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
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5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal,
– Respeitosamente, Juarez Quadros do Nascimento,
Ministro de Estado das Comunicações
PORTARIA Nº 1.735, DE 2 DE SETEMBRO
DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processa Administrativo nº 53800.000275198, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Rádio Comunitária
Educativa Verde Amazônia – FM, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 3756, ST. 05, institucional, na
cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 09º55’08S” e longitude em
63º02’58”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 340/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53800000275/98,
de 10.09.98.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Rádio Comunitária Educativa Verde Amazônia FM, localidade
de Ariquemes, Estado de Rondônia.
I – Introdução
1. A Associação Rádio Comunitária Educativa
Verde Amazônia – FM, inscrita no CGC/MF ou CNPJ
sob o número 02.630.029/0001-82, no Estado de Rondônia, com sede na Av. Tancredo Neves 3756 – Setor
05 – Institucional, cidade de Ariquemes, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por
meio de requerimento datado de 20 de agosto de 1998,
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subscrito por representante legal, demonstrando interessado na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU.,
de 05 de novembro de 1998, Seção 3, que contempla
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 7 à 213, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3.1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas
geográﬁcas, além de pedir a designação de canal para
a prestação do serviço, atendendo os requisitos do
item 6.4 da Norma Complementar nº 02198 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;

– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua das Orquídeas nº 2304 – Setor 4, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia,
de coordenadas geográﬁcas em 09º55’08”S de latitude e 63º02’58”W de longitude, consoante aos dados
constantes do aviso publicado no DOU, de 5-11-98,
seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser alteradas, pelo que se desprende da memória do
documento de folhas 77, 99 à 102, denominado de
“Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a indicação de
novas coordenadas, apresentação da documentação
elencada no subitem 6.7 incisos I, II, IV, VIII e X da
Norma n° 2/98, comprovação de necessária alteração
estatutária, bem como comprovante de válida existên-
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cia das entidades que manifestaram apoio à iniciativa,
encaminhamento do cartão do CNPJ, declaração do
endereço da sede. Encaminhamento do projeto técnico (ﬂs. 114 à 213).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 204, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com
a Norma n° 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11. Folhas 214 e 215.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Rádio Comunitária Educativa Verde
Amazônia – FM;
• quadro diretivo
Presidente:
Vice-presidente:
Secretário:
Dir. Financeiro:

Clovis Santana de Carvalho
José Pedro Basilio
Dulce Inês Itamb
Eva Viviane Cecanho

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua das Orquídeas nº 2304 – Setor 4, cidade de
Ariquemes, Estado de Rondônia;
• coordenadas geográﬁcas
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9º55’08” de latitude e 63º02’58” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 214 e 215, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 204
e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Rádio Comunitária Educativa Verde Amazônia – FM, no sentido de
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53800000275/98, de 10
de setembro 1998.
Brasília, 3 de junho de 2002. – Alexandra Luciana Costa Chefe de Divisão/SSR, Relator da conclusão jurídica – Neide Aparecida da Silva, Chefe da
Divisão/SSR, Relator da conclusão técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 6 de julho de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes De Lemos, Coordenador Geral.
PROJETO LEGISLATIVO Nº 764, DE 2004
(nº 3.255/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Taperoaense – ASCOMTAP
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taperoá, Estado da
Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.507, de 6 de agosto de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Taperoaense – ASCOMTAP
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Taperoá, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 862, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.507, de 6 de agosto de 2002
– Associação Comunitária Taperoaense – ASCOMTAP,
na cidade Taperoá – PB;
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2 – Portaria nº 1.789, de 10 de setembro de 2002
– Associação Rádio Comunitária ABV FM de Alto Boa
Vista, na cidade de Alto Boa Vista-MT;
3 – Portaria nº 1.790, de 10 de setembro de 2002
– Associação Cidadania Echaporã (ACE), na cidade
de Echaporã – SP;
4 – Portaria nº 1.791, de 10 de setembro de 2002
– Associação Palmarense Rádio Comunitária, na cidade de Palmares do Sul – RS;
5 – Portaria nº 1.792, de 10 de setembro de 2002
– Associação Comunitária de Ilhéus – BA, na cidade
de Ilhéus – BA;
6 – Portaria nº 1.793, de 10 de setembro de 2002
– Associação Comunitária Betel FM., na cidade de São
Francisco do Sul – SC;
7– Portada nº 1.794, de 10 de setembro de 2002
– Associação Salinas da Margarida de Radiodifusão Comunitária, na cidade de Salinas da Margarida – BA e
8 – Portaria nº 1.795, de 10 de setembro de 2002
– Associação Comunitária e Social de Água Branca,
na cidade de Água Branca – AL.
Brasília , 8 de outubro de 2002, – Fernando
Henrique Cardoso.
MC 1.284 EM
Brasília, 16 de setembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária TaperoaenseASCOMTAP, na cidade de Taperoá, Estado da Paraíba, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
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53103.000482/2001, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal,
– Respeitosamente, Juarez Quadros Do Nascimento,
Ministro de Estado das Comunicações.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1.507, DE 6 DE AGOSTO DE 2002
O Ministro De Estado Das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53103.000482/2001, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Taperoaense – ASCOMTAP, com sede na Rua Abdon de
Souza Maciel s/nº, São José, na cidade de Taperoá,
Estado da Paraíba, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 7º12’44”S e longitude em
36º49’26”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 398/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53103000482/01,
de 12-12-01.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária.
Interessado:
Associação Comunitária Taperoaense – ASCOMTAP, localidade
de Taperoá, Estado de Pernambuco.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Taperoaense – ASCOMTAP, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
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04.786.669/0001-01, no Estado de Pernambuco, com
sede na Rua Abdon de Souza Maciel s/nº – São José,
cidade de Taperoá, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 5 de dezembro de 2001, subscrito por
representante legal, demonstrando interesse na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
11 de dezembro de 2001, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigen-
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tes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 2 à 102, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Abdon de Souza Maciel s/
nº – São José, na cidade de Taperoá, Estado de Pernambuco, de coordenadas geográﬁcas em 7º12’44”S
de latitude e 36º49’26”W de longitude, consoante aos
dados constantes do aviso publicado no DOU, de 1112-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 77, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de Radcom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 inciso III, da
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Norma nº 2/98, encaminhamento do cartão do CNPJ,
declaração do endereço da sede e encaminhamento
do Projeto Técnico, (ﬂs. 80 à 102).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 96, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de focalização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com
a Norma n° 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11. Folhas 103 e 104.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária Taperoaense – ASCOMTAP;
• quadro diretivo
Presidente:
Vice-presidente:
Secretário:
Tesoureiro:

Ailton Paulo de Souza
Celso Roberto Costa
Ariano Diniz Soares
Josenaldo Miguel

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Abdon de Souza Maciel s/nº – São José,
cidade de Taperoá, Estado de Pernambuco;
• coordenadas geográﬁcas
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07º12’44” de latitude e 36º49’26” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 103 e 104, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 96 e
que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Taperoaense – ASCOMTAP, no sentido de concederlhe a Outorga de Autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53103000482/01, de 12
de dezembro de 2001.
Brasília, 17 de julho de 2002. – Alexandra Luciana Costa, Relatora da conclusão Jurídica – Ana Maria
das Dores e Silva, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de julho de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes De Lemos, Coordenador Geral.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 765, DE 2004
(Nº 3.256/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cidadania Echaporã – ACE a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Echaporã, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.790, de 10 de setembro de 2002, que autoriza
a Associação Cidadania Echaporã – ACE a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Echaporã, Estado de São
Paulo, retiﬁcando-se o prazo de autorização para 10
(dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597,
de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 862, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
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1 – Portaria nº 1.507, de 6 de agosto de 2002
– Associação Comunitária Taperoaense – ASCOMTAP,
na cidade Taperoá – PB;
2 – Portaria nº 1.789, de 10 de setembro de 2002
– Associação Rádio Comunitária ABV FM de Alto Boa
Vista, na cidade de Alto Boa Vista –MT;
3 – Portaria nº 1.790, de 10 de setembro de 2002
– Associação Cidadania Echaporã (ACE), na cidade
de Echaporã – SP;
4 – Portaria nº 1.791, de 10 de setembro de 2002
– Associação Palmarense Rádio Comunitária, na cidade de Palmares do Sul – RS;
5 – Portaria nº 1.792, de 10 de setembro de 2002
– Associação Comunitária de Ilhéus – BA, na cidade
de Ilhéus – BA;
6 – Portaria nº 1.793, de 10 de setembro de 2002
– Associação Comunitária Betel FM, na cidade de São
Francisco do Sul – SC;
7 – Portaria nº 1.794, de 10 de setembro de
2002 – Associação Salinas da Margarida de Radiodifusão Comunitária, na cidade de Salinas da Margarida – BA; e
8 – Portaria nº 1.795, de 10 de setembro de 2002
– Associação Comunitária e Social de Água Branca,
na cidade de Água Branca – AL.
Brasília, 8 de outubro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.292 EM
Brasília, 20 de setembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
e a entidade Associação Cidadania Echaporã (ACE),
na cidade de Echaporã, Estado de São Paulo, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
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à integração de informações benéﬁcas em todos os
segimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
53830.000294/2001, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.790, DE 10 DE SETEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53830.000294/2001, resolve:
Art. 1º Autorizar a entidade Associação Cidadania Echaporã (ACE), com sede na Praça Riodante
Fontana s/nº, Centro, na cidade de Echaporã, Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 22º25’47”s e longitude em
50°11’58”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 429/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53830000294/01,
de 16-5-01.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cidadania
Echaporã (ACE), localidade de Echaporã, Estado de São Paulo.
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I – Introdução
1. A Associação Cidadania Echaporã (ACE), inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número 04.435.1701000150, no Estado de São Paulo, com sede na Praça Riodante Fontana s/nº – Centro, cidade de Echaporã, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
por meio de requerimento datado de 14 de maio de
2001, subscrito por representante legal, demonstrando
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU., de
16 de agosto de 2001, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
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– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 8 a 85, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado na Praça Riodante Fontana nº 54 -2, na cidade de Echaporã, Estado de São Paulo, de coordenadas
geográﬁcas em 22°25’47”S de latitude e 50°11’58”W de
longitude, consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no D.O.U., de 16-8-01, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 38, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
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12. Seguiram-se diligências para a apresentação
de comprovação de necessária alteração estatutária,
bem como comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa, encaminhamento de declaração do endereço da sede e encaminhamento do Projeto Técnico (ﬂs. 41 a 85).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 51, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 86 e 87.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Cidadania Echaporã (AGE);
• quadro diretivo
Presidente:
Vice-presidente:
Secretário:
2º Secretário:
Tesoureiro:
2º Tesoureiro:

Flávio Marques Silva
José Lauri Rojo Filho
Nilcéia Gazzola
Gilmara Maria topes
José Antônio Cassador
Eunice de Oliveira C. Penga

Sexta-feira 9

419

22055

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça Riodante Fontana s/nº – Centro, cidade de
Echaporã, Estado de São Paulo;
• coordenadas geográﬁcas
22°25’47” de latitude e 50°11’58” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no ‘Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 86 e 87, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” —ﬂs 51
e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Cidadania Echaporã (ACE), no sentido de conceder-lhe a Outorga de
AutorizaçãO para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53830000294/01, de 16 de maio de 2001.
Brasília, 2 de agosto de 2002. – Relator da conclusão jurídica, Alexandra Luciana Costa, Chefe de
Divisão / SSR, Relator da conclusão Técnica, Neide
Aparecida da Silva, Chefe de Divisão / SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 5 de agosto de 2002. – Nilton Geraldo
lemes de lemos, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6° da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação (Decisão Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 766, DE 2004
(nº 1.139/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Lageado de Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Rurópolis, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 419, de 15 de agosto de 2003, que outorga
permissão ao Sistema Lageado de Comunicação Ltda.,
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Rurópolis, Estado do Pará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 685, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 419, de
15 de agosto de 2003, que outorga permissão ao Sistema Lageado de Comunicação Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Rurópolis, Estado do Pará.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 347 EM
Brasília, 28 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 19/98–SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Rurópolis, Estado do Pará.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que o Sistema Lageado
de Comunicação Ltda., (Processo nº 53720.000147/98)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo edital, tomando-se assim a
vencedora da concorrência, conforme ato da mesma
comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
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Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 419, DE 15 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de
28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 53720.000147/98, Concorrência nº
19/98–SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC Nº 577/2003,
de 6 de junho de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Lageado
de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Rurópolis, Estado do Pará.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
“SISTEMA LAGEADO DE COMUNICAÇÃO LTDA”
Pelo presente instrumento particular, Fabrício Lopes da Luz, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 1610-75, empresário, portador da Cédula de Identidade
nº 2.988.871 2ª Via – SSP –GO, inscrito no CPF-MF
sob o nº 775.860.501-04, residente e domiciliado à Rua
23 Qd. I, L. 2, CH 2, Chácaras Americanas, Bairro de
Lourdes, Anápolis, Estado de Goiás;
Luci Ledra, brasileira, separada consensualmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº
206.990 2ª Via – SSP-GO, inscrita no CPF-MF sob o
nº 375.137.021-87, residente e domiciliada à Rua 9
nº 298, Aptº 1.200, Ed. Patrícia, Setor Oeste, Goiânia,
Capital do Estado de Goiás;
Têm, entre si, justo e contratado a constituição
de uma sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes e, nas omissões, pela legislação especíﬁca
que disciplina essa forma societária:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade girará
sob a denominação social de Sistema Lageado de
Comunicação Ltda.
CLÁUSULA SEGUNDA – A Sociedade terá sua
sede à Rua 109 nº 122, sala 2, Setor Sul, Goiânia,
Capital do Estado de Goiás, podendo estabelecer ou
suprimir ﬁliais, agências ou sucursais em qualquer
ponto do Território Nacional, após prévia autorização
do Poder Público Concedente.
CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como
principal objetivo a execução de serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens (TV) e de Televisão
por Assinatura (TVA), seus serviços aﬁns ou correlatos, tais como serviços especiais de música funcional,
repetição ou retransmissão de sons ou sinais de sons
e imagens de radiodifusão, representações publicitárias, publicidade, apoio em marketing e produção de
áudio vídeo, edição de jornais e revistas, produção de
panﬂetos, sempre com ﬁnalidades educativas, culturais
e informativas, cívicas e patrióticas, bem como, exploração de concessão ou permissão, nesta ou em outras
localidades do Território Nacional, tudo de acordo com
a legislação especíﬁca em vigor.
CLÁUSULA QUARTA – O início das atividades
será em 2 de março de 1998. O prazo de duração da
Sociedade será por tempo indeterminado.
CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de
R$20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte
mil) quotas de R$1,00 (um real) cada uma, e a subscrição se dará da seguinte maneira:

Parágrafo Primeiro – Os sócios integralizarão todas as suas quotas de capital ora subscritas em moeda
corrente do País nas seguintes condições: 10% (dez
por cento), ou seja, R$2.000,00 (dois mil reais) no ato
da assinatura deste contrato social e os restantes 90%
(noventa por cento), isto é, R$18.000,00 (dezoito mil
reais) serão integralizados em até 180 (cento e oitenta
dias, a contar desta data).
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Parágrafo Segundo – A responsabilidade dos
sócios é, na forma da legislação em vigor, limitada a
importância total do capital social.
Parágrafo Terceiro – As quotas representativas do
capital social são incaucionáveis e inalienáveis direta
ou indiretamente a estrangeiros ou pessoas jurídicas,
dependendo qualquer alteração contratual, bem como
qualquer transferência de quotas de prévia autorização
do Poder Público Concedente.
Parágrafo Quarto – As quotas em que se divide
o capital social são nominativas e indivisíveis e para
cada uma delas a empresa reconhece apenas um
único proprietário.
Parágrafo Quinto – As quotas são livremente
transferíveis entre os quotistas, desde que haja prévia
autorização do Poder Público Concedente.
CLÁUSULA SEXTA – A propriedade da Empresa
é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais
de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade por
sua administração e orientação intelectual.
Parágrafo Primeiro – É vedada a participação de
pessoa jurídica no capital social da empresa, exceto a
de partido político e de sociedade cujo capital pertença
exclusivamente e nominalmente a brasileiros.
Parágrafo Segundo – A participação referida no
parágrafo anterior só se efetuará por meio de capital
sem direito a voto e não poderá exceder 30% (trinta
por cento) do capital social.
CLÁUSULA SÉTIMA – Os cargos de gerentes,
procuradores, administradores, locutores e encarregados das instalações radioelétricas, somente serão
exercidos por brasileiros natos, de acordo com o estipulado no Artigo 8º do Decreto nº 52.795/63, sendo
que, o quadro de pessoal será composto, no mínimo
por 2/3 (dois terços) de trabalhadores nacionais.
CLÁUSULA OITAVA – A Empresa será administrada por um de seus quotistas, sob a denominação
que lhes couber, quando indicados, eleitos e demissíveis por deliberação de sócios que representem a
maioria do capital social, observando o disposto na
cláusula sexta, deste instrumento, aos quais compete, in solidum, o uso da denominação social e a representação legal, as atribuições e os poderes que a
lei confere aos dirigentes da sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, a ﬁm de garantir o funcionamento da empresa.
Parágrafo único – Fica indicado para gerir e administrar a empresa, no cargo de Gerente Geral, a quotista Luci Ledra, que será eximida de prestar caução
de qualquer espécie em garantia de sua gestão, a qual
administrará individualmente a sociedade, podendo
para tanto assinar quaisquer documentos, representar a sociedade em processos licitatórios junto ao Mi-
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nistério das Comunicações, além de outros poderes,
tais como: assinar cheques, ordens de pagamento,
transferências, endossos, contratação e demissão de
pessoal, sendo que para venda de bens do ativo permanente da empresa deverão constar as assinaturas
de todos os sócios, além de representar a sociedade
ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.
CLÁUSULA NONA – O uso da denominação social caberá à gerente nomeada no parágrafo anterior da
cláusula sétima, isoladamente, em juízo ou fora dele,
somente em negócio que consulte os interesses sociais,
ﬁcando, pois, defeso o seu uso em transações estranhas aos objetivos sociais, especialmente em avais,
ﬁanças, abonos, endossos, etc. respondendo civil e
criminalmente pelos excessos que praticar.
CLÁUSULA DÉCIMA – A gerente terá direito a
uma retirada mensal, a título de pró-labore, levada a
débito na conta de despesas da empresa, cujo valor
será ﬁxado anualmente, observados os limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda, para
cada exercício ﬁnanceiro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A gerente,
depois de ouvido o Poder Público Concedente, poderá, em nome da entidade, nomear procuradores
para prática de gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento público ou particular
que deﬁna os respectivos poderes, cujos mandatos,
com prazo de duração determinado, não superior a 1
(um) ano, e especiﬁcando os atos ou operações que
poderão praticar, e serão outorgados exclusivamente
a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, provada essa condição.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os sócios
poderão ceder ou transferir parte ou a totalidade de
suas quotas de capital, tendo preferência absoluta, pra
a aquisição, os demais sócios, que deverão ser comunicados, por escrito, com uma antecedência mínima
de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Primeiro – A aquisição das quotas de
capital será efetuada pelo(s) sócio(s), na proporção
direta do percentual do capital social de que for(em)
detentor(es).
Parágrafo Segundo – Em qualquer hipótese de
transferência, deverá haver sempre a prévia e expressa
autorização do Poder Público Concedente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Em caso de
retirada, inabilitação, interdição ou morte de um dos
sócios, a empresa não se dissolverá, desde que os
sócios remanescentes providenciem um balanço geral, na data do evento, para apuração dos direitos e
deveres do sócio retirante, inabilitado, interdito ou falecido, pagando ao mesmo, ou aos herdeiros legais do
falecido, seus direitos e haveres mediante a emissão
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de 12 (doze) notas promissórias, pagáveis a primeira
no ato da emissão e as restantes sucessivamente de
trinta em trinta dias, com os juros e taxas legais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Excetuada a
hipótese de sucessão hereditária, não será permitida
a transferência de concessão ou permissão, antes de
decorrido o prazo previsto no Artigo 91 do Decreto nº
52.795/63, com redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 91.837/85.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O exercício coincidirá com o ano civil, ao ﬁm do qual será levantado
o balanço geral da empresa, como de lei, sendo que
os lucros ou prejuízos serão repartidos ou suportados
pelos quotistas na proporção de suas quotas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A distribuição
dos lucros será sempre sustada quando veriﬁcar-se a
necessidade de atender a despesas inadiáveis ou que
implique o funcionamento das estações.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Em caso de liquidação, os próprios quotistas serão os liquidantes,
ﬁcando estipulado que o patrimônio social, depois de
liquidado todo o passivo, será distribuído aos sócios
na proporção das quotas que cada um possuir.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A partir do instante em que a empresa seja concessionária ou permissionária de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, nenhuma alteração poderá ser feita neste
contrato, sem prévia e expressa autorização do Poder
Público Concedente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O instrumento de
alteração contratual será assinado, necessariamente,
por sócios que representem a maioria do capital social e, havendo sócio divergente ou ausente, constará
do instrumento de alteração essa circunstância, para
efeito de arquivamento no órgão público competente
e ressalva dos direitos dos interessados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – A empresa, por todos os
seus quotistas, se obriga a cumprir rigorosamente as
leis, regulamentos, normas e recomendações que lhe
forem feitas pelos Poderes Públicos Concedentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Os casos
não previstos no presente instrumento serão resolvidos
de acordo com os dispositivos legais que regulam o
funcionamento das sociedades por quotas de responsabilidade limitada, pelos quais a entidade se regerá e
pela legislação que disciplina a execução dos serviços
de radiodifusão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Para dirimir quaisquer dúvidas que não possam ser resolvidas
amigavelmente ﬁca, desde já, eleito o foro da sede da
empresa, com renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que possa ser.
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Os sócios quotistas declaram que não estão incursos em crimes previstos em lei que impeçam de
exercer a atividade mercantil.
E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual
teor e forma, juntamente com duas testemunhas que
também o assinam, para que possa produzir os efeitos
legais necessários.
Goiânia, 17 de fevereiro de 1998. – Fabrício Lopes da Luz – Lucia Ledra;Testemunhas: 1)
Jubé
Felisbino de Menezes, CRC-GO nº 7.278, CPF-MF
nº 036.021.841-53; 2) Wilmar Oliveira Costa, RG
nº 298.159 – SSP-GO, CPF-MF nº 086.105.331-15.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 767, DE 2004
(Nº 53/2003 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Clube de Blumenau Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 14 de outubro de 1997, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Clube de Blumenau Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.219, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 14 de outubro de 1997, que “renova a concessão da
Rádio Clube de Blumenau Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina”.
Brasília, 22 de outubro de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 230/MC
Brasília, 26 de setembro de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
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Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 50820.000618/93,
em que a Rádio Clube de Blumenau Ltda., solicita
renovação da concessão para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina, outorgada conforme Decreto nº 443, de 22 de novembro de 1935,
cuja última renovação ocorreu nos termos do Decreto
nº 89.007, de 16 de novembro de 1983, publicado no
Diário Oﬁcial da União em 18 subseqüente, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1983, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida
e não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Com estas observações, lícito é se concluir que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.
5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066 de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente – Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Clube
de Blumenau Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Blumenau, Estado de Santa
Catarina.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50820.000618/93, decreta:
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Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão da Rádio Clube de Blumenau Ltda., outorgada
pelo Decreto nº 443, de 22 de novembro de 1935, e
renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de novembro
de 1983, publicado no Diário Oﬁcial da União em 18
subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – Fernando Henrique
Cardoso – Sérgio Motta.
PARECER Nº 39/SEJUR/DRMC/SC
Referência: Proc. nº50820.000618/93
Origem : SECOM/DRMC/SC
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa : Concessão para executar serviço de Radiodifusão Sonora cujo prazo teve
seu termo ﬁnal em 1-11-93, pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação
técnica e a vida—societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
A Rádio Clube de Blumenau, concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, requer
Renovação do Prazo de vigência de sua concessão,
cujo termo ﬁnal ocorreu em 1 de novembro de 1993.
I – Os Fatos
Mediante Decreto nº 443, de 22-11-35, foi autorizada permissão à Rádio Clube de Blumenau, para
explorar, por 10 anos o serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina.
A Outorga em questão começou a vigorar em 712-35, data da publicação da permissão por meio do
Decreto nº 443, de 22-11-35, no Diário Oﬁcial.
A Outorga apreço foi renovada por quatro vezes,
conforme Decreto nº 27.381, de 31-10-49 – DOU; 111-49, nº 42.948, de 31-12-57 – DOU de 6-1-58, nº
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75.336, de 31-1-75 – DOU de 3-2-75, nº 89.007, de
16-11-93 – DOU de 18-11-93.
A Concessão em tela foi objeto de transferência indireta, mediante EM nº 72.188–GM, de 12-4-88
– DOU de 20-4-88.
A entidade obteve aumento da potência para sua
emissora em 24-6-85, conforme Portaria nº 255, publicado no DOU de 9-7-85, passando à condição de
concessionária.
Cumpre ressaltar que, durante o último período
de vigência da outorga, a entidade sofreu pena e foi
advertida, conforme se veriﬁca na informação procedente do Departamento Nacional de Fiscalização das
Comunicações, à ﬂs.58.
II – Mérito
O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos para o
serviço de televisão, que poderão ser renovado por períodos sucessivos e iguais (art.33 § 3º), período esses
mantidos pela atual constituição (art. 223 § 5º)
Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
“Art. 27 – Os prazos de concessão e permissão serão de 10 (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos
para o de televisão”.
De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior
ao término do respectivo prazo.
A outorga originária da concessão em apreço foi
renovada automaticamente, conforme determinado no
do art. 1º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, até
1º de novembro de 1973, motivo pelo qual, o prazo de
vigência passou a ser contada a partir de 1º de novembro, por mais um período de dez anos.
Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada
deverá ocorrer a partir de lº de novembro de 1993 e
os efeitos Jurídicos da Outorga foram mantidos pelo
prazo residual, conforme disposto em Decreto de 10
de maio de 1991, publicado no Diário Oﬁcial do dia
13 subseqüente.
O pedido de renovação de Outorga, ora em exame foi protocolizado nesta Delegacia no dia 23-7-1993,
dentro, pois do prazo legal (ﬂs. 1).
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A Requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados, respectivamente, pela, Portaria nº
77, de 6-5-91 com a seguinte composição:
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Bahia Teixeira de Freitas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Teixeira de Freitas,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº de 24 de abril de 2002, que renova por
15 (quinze) anos, a partir de 16 de maio de 2001, a
concessão da Televisão Sul Bahia de Teixeira de Freitas Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 340, DE 2002

A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas conforme mencionado em informação nº
18/93 à ﬂs.56/57.
É regular a situação da concessionária perante o
fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL,
consoante, em formação da SECOM/DMC/SC.
Consultado o cadastro nacional de radiodifusão,
veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes
não ultrapassaram os limites ﬁxados pelo artigo 12 e
seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967.
Finalmente, observa0-se que o prazo da outorga
deverão ser renovado a partir de 1-11-93, tendo em
vista a manutenção da outorga por Decreto de 10 de
maio de 1991.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à Coordenação Geral de Outorgas, da SFO, para submissão
do assunto ao Senhor Secretário de Fiscalização e
Outorga.
É o parecer “sub censura”.
Florianópolis, 26-8-94. – Sônia Mara Araújo da
Costa, Assistente Jurídica.
(À Comissão de Educação – DT)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 768, DE 2004
(Nº 61/2003, Na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a 20 (vinte)
exemplares concessão da Televisão Sul

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante do decreto de 24 de
abril de 2002, que “Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifusão,
e dá outras providências”. As entidades mencionadas
são as seguintes:
1 – Rádio Clube Ltda., na cidade Santo Antônio
de Jesus–BA (onda média)
2 – Rádio Campo Major de Quixeramobim Ltda.,
na cidade de Quixeramobim–CE; (onda média)
3 – Rádio Cultura de Aracati Ltda., na cidade de
Aracati-CE; (onda média)
4 – Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., na cidade de Várzea Alegre-CE; (onda média)
5 – Rádio Cultura dos Inhamuns Ltda., na cidade
de Tauá-CE; (onda média)
6 – Rádio Guaraciaba Ltda, na cidade de Guaraciaba do Norte-CE; (onda média)
7 – Rádio Jornal de Canindé Ltda., na cidade de
Canindé-CE; (onda média)
8 – Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., originariamente Rádio Uirapuru de Quixadá Ltda., na cidade
de Quixadá-CE; (onda média)
9 – Rádio Macambira Ltda., na cidade de Ipueiras-CE; (onda média)
10 – Rádio Planalto de Maracanaú Ltda., na cidade de Maracanaú-CE; (onda média)
11 – Rádio Pioneira de Forquilha Lida., na cidade
de Forquilha-CE; (onda média)
12 – Rádio Tabajara de São Benedito Ltda., na
cidade de São Benedito-CE; (onda média)
13 – Rádio Vale do Coreau Ltda., na cidade de
Granja-CE; (onda média)
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14 – Emissora Sul Goiana de Quirinópolis Ltda.,
na cidade de Quirinópolis-GO; (onda média)
15 – Fundação Dom Juvenal Roriz, originariamente Rádio Serra Azul Ltda., na cidade de Caiapônia-GO; (onda média)
16 – Rádio Difusora São Patrício Ltda., na cidade
de Ceres-GO; (onda média)
17 – Rádio Pérola do Turi Ltda., na cidade de
Santa Helena-MA; (onda média)
18 – Rede Sul Matogrossense de Emissoras
Ltda., na cidade de Aparecida do Taboado-MS; (onda
média)
19 – Rádio Educadora de Arcos Ltda., na cidade
de Arcos-MG; (onda média)
20 – Fundação Educacional Mater Ecclesiae, originariamente Rádio Educadora Rural de Jacarezinho
Ltda., na cidade de Jacarezinho-PR (onda média)
21 – Fundação Nossa Senhora de Belém originariamente Rádio Cultura Nossa Senhora de Belém
Ltda., na cidade de Guarapuava-PR (onda média)
22 – Rádio Club de Nova Aurora Ltda., na cidade
de Nova Aurora-PR (onda média)
23 – Rádio Cultura de Iporã Ltda., na cidade de
Iporã-PR (onda média)
24 – Rádio Educadora Ltda., na cidade de São
Jogo do Ivaí-PR; (onda média)
25 – Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo,
na cidade de Passo Fundo-RS; (onda média)
26 – Rádio Garibaldi Ltda., na cidade de Laguna-SC; (onda média)
27 – Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda., na
cidade de Fernandópolis-SP; (onda média)
28 – Rádio Nova Bebedouro Ltda., na cidade de
Bebedouro-SP; (onda média)
29 – Rádio Cultura Miracema do Norte Ltda., na
cidade de Miracema do Tocantins-TO; (onda média)
30 – Fundação Cultural Divino Espírito Santo de
Jataí, originariamente Rádio Difusora de Jataí Ltda.,
na cidade de Jataí-GO; (onda tropical) e
31 – Televisão Sul Bahia de Teixeira de Freitas
Ltda., na cidade de Teixeira de Freitas-BA (sons e
imagens).
Brasília, 7 de maio de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 304 EM
Brasília, 19 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
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• Rádio Clube Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia (Processo
nº 53640.000343/00);
• Rádio Campo Maior de Quixeramobim Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Quixeramobim, Estado do
Ceará (Processo nº 53650.000670/97)
• Rádio Cultura de Aracati Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Aracati, Estado do Ceará (Processo nº
53650.001470/97);
• Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Várzea Alegre, Estado do Ceará
(Processo nº 53650.000513/97);
• Rádio Cultura dos Inhamuns Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tauá, Estado do Ceará (Processo
nº 53650.000931/99);
• Rádio Guaraciaba Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Guaraciaba do Norte, Estado do Ceará (Processo
nº 53650.002926/98)
• Rádio Jornal de Canindé Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Canindé, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000181/97);
• Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Quixadá, Estado do Ceará (Processo nº
53 650.001082/97);
• Rádio Macambira Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Ipueiras, Estado do Ceará (Processo nº
53650.001543/98);
• Rádio Planalto de Maracanaú Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará (Processo
nº 53650. 000027/98);
• Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Forquilha, Estado do Ceará (Processo
nº 53650.001632/97);
• Rádio Tabajara de São Benedito Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Benedito, Estado do Ceará
(Processo nº 53650.000074/97);
• Rádio Vale do Coreaú Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Granja, Estado do Ceará (Processo nº
53650.001555/98);
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• Emissora Sul Goiana de Quirinópolis Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás (Processo nº 53670.000318/97);
• Fundação Dom Juvenal Roriz, concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Caiapônia, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000457/96);
• Rádio Difusora São Patrício Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ceres, Estado de Goiás (Processo
nº 53670.000113/96);
• Rádio Pérola do Turi Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão (Processo
nº 53680.000154/98);
• Rede Sul Matogrossense de Emissoras Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul (Processo nº
53700.000051/98);
• Rádio Educadora de Arcos Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Arcos, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 53710.000023/97);
• Fundação Educacional Mater Ecclesiae, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.000854/97);
• Fundação Nossa Senhora de Belém, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.000800/97);
• Rádio Club de Nova Aurora Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Nova Aurora, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000100/96);
• Rádio Cultura de Iporã Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Iporã, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000362/97);
• Rádio Educadora Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de São João do Ivaí, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000282/97);
• Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.001056/95);
• Rádio Garibaldi Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Laguna, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000081/94);
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• Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Fernandópolis, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.002548/97);
• Rádio Nova Bebedouro Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.001492/94);
• Rádio Cultura Miracema do Norte Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Miracema do Tocantins, Estado
do Tocantins (Processo nº 29670.000186/92);
• Fundação Cultural Divino Espírito Santo de Jataí, concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de Jataí, Estado de Goiás
(Processo nº 53670.000221/97);
• Televisão Sul Bahia de Teixeira de Freitas Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Teixeira de Freitas, Estado da
Bahia (Processo nº 53640.000055/01)
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 24 DE ABRIL DE 2002
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput,
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
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de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Clube Ltda., a partir de 22 de agosto de
1998, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Estado
da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 82.043, de 26 de
julho de 1978 (Processo nº 53640.000343/00);
II – Rádio Campo Maior de Quixeramobim Ltda.,
a partir de 21 de agosto de 1997, na cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 94.696, de 28 de julho de 1987 (Processo nº
53650.000670/97);
III – Rádio Cultura de Aracati Ltda., A partir de
23 de dezembro de 1997, na cidade de Aracati, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 80.744,
de 14 de novembro de 1977, e renovada pelo Decreto nº 96.219, de 24 de junho de 1988 (Processo nº
53650.001470/97)
IV – Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., a partir
de 21 de junho de 1997, na cidade de Várzea Alegre,
Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 79.605,
de 28 de abril de 1977, e renovada pelo Decreto nº
98.029, de 8 de agosto de 1989, aprovado pelo Decreto
Legislativo te nº 2, de 1991, publicado no Diário Oﬁcial da União em 25 de fevereiro de 1991 (Processo
nº53650.000513/97);
V – Rádio Cultura dos Inhamuns Ltda., a partir
de 5 de outubro de 1999, na cidade de Tauá, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 83.813, de 7 de
agosto de 1979, e renovada pelo Decreto de 29 de julho de 1992, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 42,
de 1996, publicado no Diário Oﬁcial da União em 19
de abril de 1996 (Processo nº 53650.000931/99);
VI – Rádio Guaraciaba Ltda., a partir de 5 de outubro de 1998, na cidade de Guaraciaba do Norte, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 96.636, de 2 de
setembro de 1988 (Processo nº 53650.002926/98);
VII – Rádio Jornal de Canindé Ltda., a partir de
19 de maio 1997, na cidade de Canindé, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto nº 79.370, de 10 de
março de 1977, e renovada pelo Decreto de 29 de julho
de 1992, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 149, de
1999, publicado no Diário Oﬁcial da União em 1º de
dezembro de 1999 (Processo nº 53650.000181/97);
VIII – Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., a partir
de 18 de agosto de 1997, na cidade de Quixadá, Estado do Ceará, outorgada à Rio Uirapuru de Quixadá
Ltda., pelo Decreto nº 79.889, de 28 de junho de 1977,
e renovada pelo Decreto nº 98.485, de 7 de dezembro
de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 181, de
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1991, publicado no Diário Oﬁcial da União em 6 de
setembro de 1991 (Processo nº 53650.001082/97);
IX – Rádio Macambira Ltda., a partir de 5 de outubro de 1998, na cidade de Ipueiras, Estado do Ceará,
outorgada pelo Decreto nº 96.821, de 28 de setembro
de 1988 (Processo nº 53650.001543/98);
X – Rádio Planalto de Maracanaú Ltda., a partir
de 6 de abril de 1998, na cidade de Maracanaú, Estado
do Ceará, outorgado pelo Decreto nº 95.668, de 26 de
janeiro de 1988 (Processo nº 53650.000027/98);
XI – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., a partir de
8 de outubro de 1997, na cidade de Forquilha, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 94.951, de 24 de
setembro de 1987 (Processo nº 53650.001632/97);
XII – Rádio Tabajara de São Benedito Ltda., a partir de 1º de abril de 1997, na cidade de São Benedito, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 93.965, de 22
de janeiro de 1987 (Processo nº 53650.000074/97);
XIII – Rádio Vale do Corieaú Ltda., a partir de 5
de outubro de 1998, na cidade de Granja, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto nº 96.716, de 19 de
setembro de 1988 (Processo nº 53650.001555/98);
XIV – Emissora Sul Goiana de Quirinópolis Ltda.,
a partir de 13 de dezembro de 1997, na cidade de
Quirinópolis, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº 80.582, de 19 de outubro de 1977, e renovada
pelo Decreto de 30 de julho de 1992 (Processo nº
53670.000318/97);
XV – Fundação Dom Juvenal Roriz, a partir de 18
de maio de 1997, na cidade de Caiapônia, Estado de
Goiás, outorgada originariamente à Rádio Serra Azul
Ltda., conforme Decreto nº 94.247, de 22 de abril de
1987, e transferida pelo Decreto de 25 de setembro de
2000, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53670.000457/96);
XV I– Rádio Difusora São Patrício Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Ceres, Estado de
Goiás, outorgada pela Portaria nº 384, de 14 de junho
de 1966, e renovada pelo Decreto de 29 de julho de
1992, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 189, de
2000, publicado no Diário Oﬁcial da União em 20 de
outubro de 2000 (Processo nº 53670.000113/96);
XVII – Rádio Pérola do Turi Ltda., a partir de 19
de julho de 1998, na cidade de Santa Helena, Estado
do Maranhão outorgada pelo Decreto nº 96.213, de 23
de junho de 1988 (Processo nº 53680.000154/98);
XVIII – Rede Sul Matogrossense de Emissoras Ltda., a partir de 20 de junho de 1998, na cidade
de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso
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do Sul, outorgada pelo Decreto nº 81.657, de 15 de
maio de 1978, e renovada pelo Decreto nº 98.140,
de 14 de setembro de 1989, aprovado pelo Decreto
Legislativo nº 202, de 1991, publicado no Diário Oﬁcial da União em 3 de outubro de 1991 (Processo nº
53700.000051/98);
XIX – Rádio Educadora De Arcos Ltda., a partir de
16 de março de 1997, na cidade de Arcos, Estado de
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 93.966, de 22
de janeiro de 1987 (Processo nº 537 10.000023/97);
XX – Fundação Educacional Mater Ecclesiae,
a partir de 11 de dezembro de 1997, na cidade de
Jacarezinho, Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio Educadora Rural de Jacarezinho Ltda.,
pela Portaria nº 751, de 20 de novembro de 1988, e
transferida pelo Decreto de 5 de maio de 2000, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 53740.000854/97);
XXI – Fundação Nossa Senhora de Belém, a partir
de 10 de novembro de 1997, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, outorgada originariamente à
Rádio Cultura Nossa Senhora de Belém Ltda., conforme
Portaria nº 658, de 17 de outubro de 1967, transferida
pela Portaria nº 202, de 17 de fevereiro de 1978, para
a concessionária de que trata este inciso, e renovada
pelo Decreto nº 94.957, de 24 de setembro de 1987
(Processo nº 53740.000800/97);
XXII – Rádio Clube De Nova Aurora Ltda., a partir
de 14 de maio de 1996, na cidade de Nova Aurora, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 2.516, de 4
de abril de 1986 (Processo nº 53740.000100/96);
XXIII – Rádio Cultura de Iporã Ltda., a partir de 1º
de setembro de 1997, na cidade de Iporã, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 79.932, de 12 de julho
de 1977, e renovada pelo Decreto nº 95.168, de 9 de
novembro de 1987 (Processo nº 53740.000362/97);
XXIV – Rádio Educadora Ltda., a partir de 27 de
julho de 1997, na cidade de São João do Ivai, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria nº 701, de 20 de
julho de 1977, e renovada pelo Decreto nº 96.003, de
3 de maio de 1988 (Processo nº 53740.000282/97);
XXV – Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo., a partir de 3 de setembro de 1995, na cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 56.289, de 17 de março de 1965,
e renovada pelo Decreto nº 94.414, de 10 de junho de
1987 (Processo nº 53790.001056/95); XXVI – Rádio Garibaldi Ltda., a partir de lº de
maio de 1994, na cidade de Laguna, Estado de San-
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ta Catarina, outorgada pela Portaria MJNI nº 264-B,
de 27 de setembro de 1961, e renovada pelo Decreto nº 89.487, de 28 de março de 1984 (Processo
nº50820.000081/94);
XXVII – Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda.,
a partir de 8 de abril de 1998, na cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº
101, de 21 de março de 1968, e renovada pelo Decreto
nº 96.847, de 28 de setembro de 1988 (Processo nº
53830.002548/97);
XXVIII – Rádio Nova Bebedouro Ltda., a partir de
15 de março de 1995, na cidade de Bebedouro, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 91.085, de 12
de março de 1985 (Processo nº 53830.001492/94);
XXIX – Rádio Cultura Miracema do Norte Ltda.,
a partir de 30 de novembro de 1992, na cidade de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins. outorgada
pelo Decreto nº 87.617, de 2l de setembro de 1982
(Processo nº 29670.000186/920).
Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de
23 de novembro de 1997, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, o serviço de Radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade de Jataí, Estado
de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora
de Jataí Ltda., conforme Decreto nº 80.381, de 21 de
setembro de 1977, renovada pelo Decreto nº 96.007,
de 3 de maio de 1988. e transferida pelo Decreto nº
97.495, de 8 de fevereiro de 1989, para a Fundação
Cultural Divino Espírito Santo de Jataí (Processo nº
53670.000221/97).
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir de
16 de inalo de 2001, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, o serviço de Radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Teixeira de Freitas,
Estado da Bahia, outorgada à Televisão Sul Bahia de
Teixeira de Freitas Ltda., pelo Decreto nº 92.612, de 2
de maio de 1986 (Processo nº 53640.000055/01).
Art. 4º A exploração do serviço de Radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 769, DE 2004
(Nº 73/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Cristal de Comunicação Ltda.,
para para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Cristais Paulista, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.941, de 1º de outubro de 2002, que outorga permissão ao Sistema Cristal de Comunicação
Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Cristais Paulista,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 957, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.931, de 1º de outubro de 2002
– Santa Cruz FM Ltda., na cidade de Brodósqui –SP;
2 – Portaria nº 1.933, de 1º de outubro de 2002
– Rede Rijomar de Radiodifusão Ltda., na cidade de
Gália – SP;
3 – Portaria nº 1.938, de 1º de outubro de 2002
– Rádio e TV Sucesso Ltda., na cidade de Santa Juliana – MG;
4 – Portaria nº 1.939, de 1º de outubro de 2002 –
Limeira FM Stereo Ltda., na cidade de Limeira –SP;
5 – Portaria nº 1.940, de 1º de outubro de 2002
– Adele FM Stereo de Duartina Ltda., na cidade de
Duartina – SP;
6 – Portaria nº 1.941, de 1º de outubro de 2002
– Sistema Cristal de Comunicação Ltda., na cidade de
Cristais Paulista – SP;
7 – Portaria nº 1.949, de 1º de outubro de 2002
– Sociedade São Gotardo de Radiodifusão Ltda., na
cidade de São Gotardo – MG;
8 – Portaria nº 1.952, de 1º de outubro de 2002
– DJ Comunicações e Exploração de Serviços de Radiodifusão Ltda., na cidade de Guaramirim – SC; e
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9 – Portaria nº 1.953, de 1º de outubro de 2002
– EMBRACET – Empresa Brasileira de Comunicação,
Educação e Turismo Ltda., na cidade de Sabinópolis
– MG.
Brasília, 5 de novembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.333 EM
Brasília, 10 de outubro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se
a publicação da Concorrência nº 106/2000-SSR/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Cristais Paulista, Estado de São Paulo.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que o Sistema Cristal de
Comunicação Ltda., (Processo nº 53830.000537/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.941, DE 1º DE OUTUBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53830.000537/2000, Concorrência nº 106/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Cristal de
Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Cristais Paulista, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
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subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
SISTEMA CRISTAL DE COMUNICAÇÃO LTDA
CONTRATO SOCIAL
Rogério Faleiros Franco da Rocha, Brasileiro,
solteiro, emancipado, empresário, portador da Cédula
de Identidade nº 25.27l.798-3-SSP/SP e do CPF/MF
sob nº 264.624.898-98, residente e domiciliado na
cidade de Cristais Paulista, Estado de São Paulo, na
Avenida Antonio Prado nº 2.286; e Latif Abrão Júnior,
Brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula
de Identidade RG nº 7.190.316-SSP/SP e do CPF/MF
nº 032.220.248-55, residente e domiciliado na cidade
de São Paulo, Capital, na Rua Volta Redonda nº 757
– apto 171 – Campo Belo, têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade girará sob
a denominação social de Sistema Cristal de Comunicação Ltda., e a sua ﬁnalidade será a execução de
serviços de radiodifusão sonora cm geral, quer do
onda média, freqüência modulada, sons e imagens
(televisão), onda curta e onda tropical, mediante autorização prévia do Poder Concedente, na forma da
lei e da legislação vigentes.
CLÁUSULA SEGUNDA: Os objetivos expressos
da Sociedade de acordo com o artigo 30 do Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, que instituiu o
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, serão a
divulgação de programas de caráter educativo, cultural,
informativo e recreativo, promovendo, ao mesmo tempo, a publicidade comercial para suportar os encargos
da empresa e a sua necessária expansão.
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá sua
sede e foro na cidade de Cristais Paulista, Estado de
São Paulo, na Avenida Antonio Prado nº 2.286.
CLÁUSULA QUARTA: A Sociedade é constituída para ter vigência por prazo indeterminado, e suas
atividades somente terão inicio a partir da data em
que o Poder Concedente deferir o ato de outorga da
concessão ou permissão em seu nome.
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Parágrafo Único. Em caso de dissolução, cisão, incorporação, serão observados os dispositivos da lei
CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade se compromete por seus Diretores e Sócios, a não efetuar nenhuma alteração contratual, sem a prévia autorização
do Poder Concedente, após haver a entidade recebido concessão ou permissão para executar serviço de
radiodifusão.
CLÁUSULA SEXTA: As quotas representativas
do capital social, em sua totalidade, pertencerão, sempre, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de l0
(dez) anos, e são incaucionáveis a estrangeiros ou
pessoas jurídicas e inalienáveis estrangeiros.
CLÁUSULA SÉTIMA: Poderão fazer parte da
sociedade, pessoas jurídicas com participação de até
30% (trinta por cento) do capital social, sem direito a
voto, e pertencente exclusiva e nominalmente a brasileiros.
CLÁUSULA OITAVA:A Sociedade se obriga a observar, com o rigor que se impõe, as Leis, Decretos,
Regulamentos, Portarias e quaisquer outras decisões
ou despachos emanados do Poder Concedente ou de
seus demais órgãos subordinados, vigentes ou a viger,
e referentes á legislação de radiodifusão em geral.
CLÁUSULA NONA: A Sociedade se compromete
a manter em seu quadro de funcionários um número
mínimo de 2/3 (dois terços) de empregados brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos.
CLÁUSULA DÉCIMA: A Sociedade não poderá
executar serviços nem deter concessões ou permissões de radiodifUsão sonora no País, além dos limites
previstos no artigo 12 do Decreto-Lei nº 236,de 28 de
fevereiro de 1967.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O Capital Social
é de R$200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em
200 (duzentas) quotas, no valor nominal de, R$1.000,00
(um mil reais) cada uma, subscritas e integralizadas
pelos sócios da forma seguinte:

§ 1º De acordo com o artigo 2º in ﬁne do Decreto
nº 3708, de l0-l-1919, a responsabilidade dos sócios é
limitada à importância do capital social.
§ 2º As quotas são individuais em relação à sociedade que, para cada uma delas, só reconhece um
proprietário.

436

22072

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A integralização do capital social será efetivada em moeda corrente
nacional pelos sócios, a saber:
a) 10% (dez por cento), ou seja,
R$20.000,00 (vinte mil reais), neste ato; e
b). 90% (noventa por cento), ou seja,
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), como
integralização total do capital, na data em que
o Ministério das Comunicações publicar em
Diário Oﬁcial da União o ato de outorga da
concessão ou permissão, se este for deferido
em nome da sociedade.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade
será administrada pelo sócio Rogério Faleiros Franco
da Rocha, na função de Diretor, cabendo-lhe todos os
poderes de administração legal e a spa representação
em Juízo ou fora dele, competindo-lhe ainda a assinatura de todos os papéis, títulos e documentos relativos
ás gestões sociais e comerciais da empresa, pelo que
lhe é dispensado a prestação de caução.
Parágrafo único. Os administradores da sociedade serão brasileiros natos ou naturalizados há mais de
10 (dez) anos, e a sua investidura nos cargos somente
poderá ocorrer depois de terem sido aprovados pelo
Poder Concedente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios que
prestarem serviços na sociedade poderão efetuar retiradas mensais a título de “prólabore”, que serão levadas
à conta de despesas gerais e cujos níveis, ﬁxados de
comum acordo, não ultrapassarão os limites previstos
pela legislação do Imposto de Renda.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: São proibidos os
avais, ﬁanças ou quaisquer garantias em favor de terceiros, em negócios ou operações não relacionados
com o objeto social, ﬁcando os Diretores, na hipótese
de infantil desta Cláusula, pessoalmente responsáveis
pelos atos praticados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As quotas sociais
não poderão ser cedidas a terceiros estranhos à Sociedade sem o consentimento expresso dos demais
sócios e da autorização prévia do Poder Concedentes
devendo o sócio comunicar aos demais, com antecedência de 30 (trinta) dias, sendo que, na igualdade de
condições o sócio remanescente gozará do direito de
preferência
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Falecendo um
dos sócios ou se tornando interdito, a Sociedade não
se dissolverá, prosseguindo com os remanescentes,
cabendo aos herdeiros ou representantes legais do
sócio falecido ou interdito, o capital e os lucros apurados no último balanço geral anual ou em novo balanço
especialmente levantado se ocorrido o falecimento ou
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interdição depois de seis meses da data da aprovação
do balanço geral anual. Os haveres, assim apurados,
serão pagos em 20 (vinte) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga 6 (seis) meses após
a data da aprovação dos citados haveres, O capital
social será reduzido proporcionalmente. nunca inferior
aos limites ﬁxados pela Resolução Portaria nº 29, publicada no DOU. de 4-2-02. Se, entretanto, desejarem
os herdeiros ou representantes legais do sócio falecido ou interdito, continuarem na sociedade, deverão
designar quem os representará na sociedade no lugar
do sócio falecido ou interdito, cujo nome será levado à
apreciação do Poder Concedente e, tendo dele a sua
aprovação prévia, poderá integrar o quadro social, do
que advirá, necessariamente, a alteração do presente
contrato social.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os lucros apurados em balanço geral anual serão distribuídos entre os
sócios proporcionalmente ao número de quotas de que
são detentores, depois de deduzida, preliminarmente,
a importância correspondente a 5% (cinco por cento)
dos lucros líquidos para a constituição de um Fundo
de Reservas até que atinja a 20% (vinte por cento) do
capital social.
§ 1º O referido balanço geral anual das atividades da empresa será feito em 31 de dezembro de
cada ano, constando à assinatura de todos os sócios
e será acompanhado do extrato da conta de lucros e
perdas.
§ 2º Se acusados forem prejuízos os mesmos serão suportados pelos sócios em partes proporcionais
ao número de quotas de cada um.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Para o exercício
das funções de administrador, procurador, locutor, responsável pelas instalações técnicas e principalmente
para o encargo ou orientação da natureza intelectual,
direta ou indiretamente, a sociedade se obriga desde
já, a admitir somente brasileiro natos ou naturalizados
há mais de 10 (dez) anos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA É eleito o foro da Comarca
de Cristais Paulista, Estado de São Paulo, para julgar
qualquer litígio oriundo deste contrato.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Os casos
omissos neste contrato social serão regidos pelos dispositivos do Decreto nº 3.708, de 10-1-1919 a cuja ﬁel
observância das demais cláusulas deste compromisso,
se obrigam diretores e sócios.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Os sócios
declaram que não estão incursos em nenhum dos
crimes previstos em lei que os impeçam de exercer
atividades mercantis.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias,

JULHO 2004

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de igual teor, com duas testemunhas, abaixo assinadas, a tudo presentes.
Cristais Paulista, 8 de novembro de 1996. – Rogério Faleiros Franco da Rocha, Latif Abrão Júnior; Testemunhas: Lígia Aparecida Marti Cappia,
RG 12.262.539; José Eduardo Marti Cappia, RG
7.659.487; Visto: Rita de Cássia Farias – OAB/SP
132.817.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 770, DE 2004
(nº 88/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Emissoras Reunidas Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº de 25 de junho de 2001, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Emissoras Reunidas Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Santa Cruz do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 703, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 25 de junho de 2001, que “renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Fundação Enoch de Oliveira de Comunicação Social, originariamente Rádio Educadora Rio Doce
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
Governador Valadares-MG (onda média);
2 – Rádio Ibituruna Ltda., a partir de 6 de fevereiro de 1994, na cidade de Governador Valadares-MG
(onda média);
3 – Rádio Difusora de Salinas Ltda., a partir de
4 de janeiro de 1995, na cidade de Salinas-MG (onda
média);
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4 – TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., originariamente Empresa Jornal do Commércio S.A, a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Caruaru-PE (onda média);
5 – TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., originariamente Empresa Jornal do Commércio S.A, a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Garanhuns-PE
(onda média);
6 – TV e Rádio Jornal do Commércio Lida., originariamente Empresa Jornal do Commércio S.A, a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife-PE
(onda média);
7 – Empresa Fluminense De Comunicação Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de NiteróiRJ (onda média);
8 – Rádio Teresópolis Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Teresópolis-RJ (onda média);
9 – Emissoras Reunidas Ltda., originariamente
Sociedade Radiodifusora Passo Real Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Santa Cruz do
Sul-RS (onda média);
10 – Rádio América do Rio Grande do Sul Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Montenegro-RS (onda média);
11 – Rádio Progresso Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de São Leopoldo-RS (onda
média)
12 – Sociedade De Radiodifusão Itapuí Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Santo Antônio da Patrulha-RS (onda média);
13 – Sociedade Rádio Integração Ltda., a partir
de 20 de setembro de 1997, na cidade de Restinga
Seca-RS (onda média);
14 – Sociedade Rádio Palmeira Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira das Missões-RS (onda média);
15 – Rádio Sociedade Rondônia Ltda., a partir de
25 de fevereiro de 1995, na cidade de Pimenta BuenoRO (onda média);
16 – Fundação Frei Rogério, originariamente Rádio Coroado Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na
cidade de Curitibanos-SC (onda média);
17 – Rádio Caçanjurê Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Caçador-SC (onda média);
18 – Rádio Difusora Colméia de Porto União
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
Porto União-SC (onda média);
19 – Rádio Cultura de Xaxim Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Xaxim-SC (onda
média);
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20 – Rádio Municipalista de Botucatu Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de BotucatuSP (onda média);
21 – Pinhal Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Espírito Santo do PinhalSP (onda média);
22 – Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
Guaratinguetá-SP (onda média);
23 – Rádio Jauense Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Jaú-SP (onda média);
24 – Rádio Cultura de Promissão Sociedade Limitada, a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
Promissão-SP (onda média);
25 – Rádio São Carlos Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de São Carlos-SP (onda média);
26 – Rádio Piratininga de São João d Boa Vista
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
São João da Boa Vista – SP (onda média);
27 – Rádio São Carlos Ltda., a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de São Carlos – SP (onda
tropical); e
28 – Televisão Bahia Ltda., a partir de 17 de
maio de 1999, na cidde de Salvador – BA (sons e
imagens.)
Brasília, 29 de junho de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 233 EM
Brasília, 8 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Fundação Enoch de Oliveira de Comunicação Social, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais (Processo nº
50710.000120/94);
• Rádio Ibituruna Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais (Processo nº 50710.000123/94);
• Rádio Difusora de Salinas Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Salinas, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 50710.000752/94);
• TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
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média, na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco
(Processo nº 29103.000447/93);
• TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco (Processo nº 29103.000446/93);
• TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco
(Processo nº 29103.000449/93);
• Empresa Fluminense de Comunicação Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nº 53770.000165/94);
• Rádio Teresópolis Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
53770.000298/94);
• Emissoras Reunidas Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo nº 53790.000217/94);
• Rádio América do Rio Grande do Sul Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Montenegro, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000194/94);
• Rádio Progresso Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº 53790.000215/94);
• Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo nº 53790.000196/94);
• Sociedade Rádio Integração Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Restinga Seca, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo nº 53790.000729/97);
• Sociedade Rádio Palmeira Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Palmeira das Missões, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº 53790.000240/94);
• Rádio Sociedade Rondônia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia
(Processo nº 53800.000265/94);
• Fundação Frei Rogério, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Curitibanos, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 50820.000064/94);
• Rádio Caçanjurê Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
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de Caçador, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000069/94);
• Rádio Difusora Colméia de Porto União Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Porto União, Estado de Santa
Catarina (Processo nº 50820.000071/94);
• Rádio Cultura de Xaxim Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 50820.000063/94);
• Rádio Municipalista de Botucatu Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000293/94);
• Pinhal Rádio Clube Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000315/94);
• Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Guaratinguetá, Estado de
São Paulo (Processo nº 50830.000278/94);
• Rádio Jauense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jaú, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000316/94);
• Rádio Cultura de Promissão Sociedade Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Promissão, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000390/94);
• Rádio São Carlos Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000283/94);
• Rádio Piratininga de São João da Boa Vista Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000288/94);
• Rádio São Carlos Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000112/93);
• Televisão Bahia Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Salvador, Estado da Bahia (Processo nº
53640.001880/98).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e conside-
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rados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2001
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput,
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Fundação Enoch de Oliveira de Comunicação
Social, a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, outorgada originariamente à Rádio Educadora Rio Doce
Ltda., pela Portaria MVOP nº 531, de 10 de junho de
1950, revigorada pela Portaria MC nº 58, de 20 de janeiro de 1969, renovada pelo Decreto nº 90.308, de
16 de outubro de 1984, e transferida pelo Decreto de
13 de janeiro de 1997, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo nº 50710.000120/94);
II – Rádio Ibituruna Ltda., a partir de 6 de fevereiro de 1994, na cidade de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº
891, de 12 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto
nº 91.666, de 20 de setembro de 1985 (Processo nº
50710.000123/94);
III – Rádio Difusora de Salinas Ltda., a partir de 4
de janeiro de 1995, na cidade de Salinas, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 90.635, de 5 de
dezembro de 1984 (Processo nº 50710.000752/94);
IV – TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à Empresa Jornal do Commércio S.A, mediante
Decreto nº 27.901, de 21 de março de 1950, renovada e transferida para a Rádio Jornal do Commércio
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Ltda., pelo Decreto nº 91.381, de 1º de julho de 1985,
e autorizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Portaria MC nº 144, de 29 de abril de
1998 (Processo nº 29103.000447/93);
V – TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Garanhuns,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada
à Empresa Jornal do Commércio S.A, mediante Decreto nº 27.901, de 21 de março de 1950, renovada e
transferida para a Rádio Jornal do Commércio Ltda.,
pelo Decreto nº 91.382, de lº de julho de 1985, e autorizada a mudar sua denominação social para a atual,
conforme Portaria MC nº 144, de 29 de abril de 1998
(Processo nº 29103.000446/93);
VI – TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1993 na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Commércio S.A, mediante Decreto nº 37.992, de 27 de setembro de 1955, renovada e
transferida para a Rádio Jornal do Commércio Ltda.,
pelo Decreto nº 91.384, de 1º de julho de 1985, e autorizada a mudar sua denominação social para a atual,
conforme Portaria MC nº 144, de 29 de abril de 1998
(Processo nº 29103.000449/93);
VII – Empresa Fluminense de Comunicação Ltda.,
a partir de lº de maio de 1994, na cidade de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pela Portaria
MVOP nº 579, de 4 de outubro de 1956, renovada pelo
Decreto nº 89.484, de 27 de março de 1984, autorizada a mudar sua denominação social para a atual,
mediante Portaria nº 39, de 21 de maio de 1987, do
Delegado do Ministério das Comunicações no Rio de
Janeiro (Processo nº 53770.000165/94);
VIII – Rádio Teresópolis Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Teresópolis, Estado do
Rio de Janeiro, outorgada pela Portaria MVOP nº 869,
de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo Decreto
nº 91.012, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo nº
53770.000298/94);
IX – Emissoras Reunidas Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à Sociedade Radiodifusora Passo Real Ltda., pela Portaria
MVOP nº 280, de 16 de abril de 1945, renovada pelo
Decreto nº 89.713, de 29 de maio de 1984, e transferida pelo Decreto nº 98.388, de 13 de novembro de
1989, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53790.000217/94);
X – Rádio América do Rio Grande do Sul Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela
Portaria MVOP nº 20, de 15 de janeiro de 1960, e re-
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novada pelo Decreto nº 90.422, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 53790.000194/94);
XI – Rádio Progresso Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de São Leopoldo, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº
116, de 5 de fevereiro de 1948, e renovada pelo Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo nº
253790.000215/94);
XII – Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Santo
Antônio da Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul,
outorgada pela Portaria MVOP nº 347, de 12 de abril
de 1949, renovada pela Portaria MC nº 86, de 26 de
abril de 1984, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 80, de 10 de agosto de 1984, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 53790.000196/94);
XIII – Sociedade Rádio Integração Ltda., a partir
de 20 de setembro de 1997, na cidade de Restinga
Seca, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela
Portaria nº 958, de 14 de setembro de 1977, renovada
pelo Decreto nº 94.955, de 24 de setembro de 1987
(Processo nº 53790.000729/97);
XIV – Sociedade Rádio Palmeira Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira das
Missões, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada
pela Portaria MVOP nº 608, de 4 de julho de 1955, e
renovada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro de
1984 (Processo nº 53790.000240/94);
XV – Rádio Sociedade Rondônia Ltda., a partir de 25 de fevereiro de 1995, na cidade de Pimenta
Bueno, Estado de Rondônia, outorgada pelo Decreto nº 90.849, de 23 de janeiro de 1985 (Processo nº
53800.000265/94);
XVI – Fundação Frei Rogério, partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Curitibanos, Estado de Santa
Catarina, outorgada originariamente à Rádio Coroado
Ltda., pela Portaria MVOP nº 531, de 3 de junho de
1955, renovada pelo Decreto nº 90.576, de 28 de novembro de 1984, e transferida pelo Decreto nº 91.387,
de 1º de julho de 1985, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo nº 50820.000064/94);
XVII – Rádio Caçanjurê Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Caçador, Estado de Santa Catarina, outorgada pela Portaria MVOP nº 53, de
30 de janeiro de 1948, e renovada pelo Decreto nº
90.576, de 28 de novembro de 1984 (Processo nº
50820.000069/94);
XVIII – Rádio Difusora Colméia de Porto União
Ltda., a partir de lº de maio de 1994, na cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, outorgada pela
Portaria MVOP nº 764, de 6 de setembro de 1955, e
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renovada pelo Decreto nº 89.487, de 28 de março de
1984 (Processo nº 50820.000071/94);
XIX – Rádio Cultura de Xaxim Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Xaxim, Estado de
Santa Catarina, outorgada pela Portaria MJNI nº 168
– B, de 11 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de 1984 (Processo nº
50820.000063/94);
XX – Rádio Municipalista de Botucatu Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Botucatu,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MJNI nº
167-B, de 9 de agosto de 1961, e renovada pelo Decreto nº 91.669, de 20 de setembro de 1985 (Processo
nº 50830.000293/94);
XXI – Pinhal Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Espírito Santo do Pinhal,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 635, de 8 de julho de 1946, e renovada pelo Decreto nº 90.084, de 20 de agosto de 1984 (Processo
nº 50830.000315/94);
XXII – Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, outorgada pela
Portaria MVOP nº 438, de 20 de agosto de 1940, e renovada pelo Decreto nº 89.627, de 8 de maio de 1984
(Processo nº 50830.000278/94);
XXIII – Rádio Jauense Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jaú, Estado de São Paulo,
outorgada pela Portaria MVOP nº 433, de 27 de maio
de 1957, e renovada pelo Decreto nº 91.669, de 20 de
setembro de 1985 (Processo nº 50830.000316/94);
XXIV – Rádio Cultura de Promissão Sociedade
Limitada, a partir de 1º de maio de 1994, na cidade
de Promissão, Estado de São Paulo, outorgada pela
Portaria MVOP nº 16, de 8 de janeiro de 1949, renovada pela Portaria nº 230, de 30 de outubro de 1984,
e autorizada a passar à condição de concessionária
em virtude de aumento de potência, conforme Decreto
nº 97.153, de 1º de dezembro de 1988 (Processo nº
50830.000390/94);
XXV – Rádio São Carlos Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de São Carlos, Estado
de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 177,
de 29 de março de 1940, e renovada pelo Decreto
nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
50830.000283/94);
XXVI – Rádio Piratininga de São João da Boa
Vista Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade
de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 859, de 17 de outubro
de 1945, e renovada pelo Decreto nº 89.591, de 27 de
abril de 1984 (Processo nº 50830.000288/94).
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Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de São Carlos, Estado de
São Paulo, outorgada à Rádio São Carlos Ltda., pela
Portaria nº 126, de 3 de março de 1960, e renovada
pelo Decreto nº 92.134, de 13 de dezembro de 1985
(Processo nº 50830.000112/93).
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 17 de maio de 1999, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia, outorgada à Televisão Bahia Ltda., pelo Decreto nº 89.624, de 7 de maio de 1984 (Processo nº
53640.001880/98).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
PARECER CONJUR/MC Nº 436/2001
Referência: Processo nº 53790.000217/94
Origem: Delegacia do MC no Estado do
Rio Grande do Sul
Interessada: Emissoras Reunidas
Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço radiodifusão sonora em onda média, prazo
teve seu termo ﬁnal em 1º-5-94. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
A Emissoras Reunidas Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul, requer, nos autos deste processo, a renovação do
prazo de vigência de sua concessão, cujo termo ﬁnal
ocorreu em 1º de maio de 1994.
2. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado do Rio Grande do Sul – DMC/RS,
tendo aquela Delegacia concluído favoravelmente ao
pleito, consoante Parecer SEJUR nº 77/97, acostado
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às ﬂs. 85 e 86 dos autos, cujas informações passo a
complementar.
3. A outorga em comento foi deferida originariamente à Sociedade Radiodifusora Passo Real Ltda.,
conforme Portaria MVOP nº 280, de 16 de abril de
1945, publicada no Diário Oﬁcial da União em 18 seguinte, sendo sua última renovação promovida, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1984, nos termos
do Decreto nº 89.713, de 29 de maio do mesmo ano,
publicado em 30 subseqüente.
4. Na vigência desse período, foi a concessão
transferida, pelo Decreto nº 98.388, de 13 de novembro
de 1989, publicado em 14 seguinte, para a entidade
ora requerente, Emissoras Reunidas Ltda., em razão
de ter esta sociedade incorporado a concessionária
original.
5. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora, e de 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33 – § 3º),
períodos estes mantidos pela atual Constituição ( art
223 – § 5º).
6. Da mesma forma, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
“Art. 27 – Os prazos de concessão e permissão serão de 10 (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos
para o de televisão”.
7. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e 3º(terceiro) mês anteriores
ao término do respectivo prazo.
8. O pedido de renovação desta concessão foi
protocolado na Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Sul em 1º de fevereiro de 1994, tempestivamente portanto, devendo a renovação ocorrer a partir
de 1º de maio de 1994.
9. A peticionária tem seus quadros diretivo e societário aprovados pelas Portarias nº 429, de 29 de
outubro de 1990, e nº 223, de 8 de outubro de 1996,
com as seguintes composições:
COTISTAS
Frederico Arnaldo Peró Ballvé
Nelson Luiz Proença Fernandes
Dellis Soares de Araújo
Eduardo Falcón Eskenazi
Nanci Martins Viamonte

COTAS
3.225.240.000
1.639.823.480
799.480.080
564.543.480
95.112.960

TOTAL
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6.324.000.000

Maria Inês Ribeiro Proença Fernandes, Superintendente-Mandatária
10. Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga, a entidade não sofreu qualquer penalidade, conforme se veriﬁca do documento de ﬂs. 30.
11. A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, consoante indica o setor de engenharia às ﬂs. 29.
12. E regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL (informação de ﬂs. 49).
13. A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972,
e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de
sua renovação foi apresentado na forma devida, no
prazo legal e com a documentação hábil.
14. Nos termos da lei o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e
não renovados em tempo hábil, concluindo-se, dessa
forma, que a terminação do prazo da concessão ou a
pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do
serviço prestado.
15. Mediante o exposto, e em concordância com
o Parecer SEJUR nº 77/97, opino, igualmente, pelo
deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento do
processo ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Comunicações, acompanhado de minuta dos
atos próprios – Exposição de Motivos e Decreto – com
vistas ao encaminhamento para o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade competente
para conhecer e decidir do pedido.
16. Posteriormente, de acordo com o art. 223,
§ 3º, da Constituição, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, a ﬁm de que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer.
Brasília, 6 de abril de 2001. – Adalzira França
Soares de Lucca, Assistente Jurídico.
De acordo. Encaminhe-se à Sra. Consultora Jurídica.
Em 20 de abril de 2001. – Maria da Gloria Tuxi
F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Aprovo. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Ministro.
Em 20 de abril de 2000. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica.
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(À Comissão de Educação e DecisãoTerminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 771, DE 2004
(nº 90/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato, que renova a concessão
da Rádio Sepé Tiaraju Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Santo Ângelo, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 1º de abril de 2002, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 6 de setembro de 1996, a
concessão da Rádio Sepé Tiaraju Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Santo Ângelo,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 268, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 1º
de abril de 2002, que “renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifusão,
e dá outras providências”. As entidades mencionadas
são as seguintes:
1 – Rádio Paraíso Ltda., originariamente Rádio
Educadora Palmares de Alagoas Ltda., na cidade de
Maceió-AL (onda média);
2 – Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., na cidade
de Irecê-BA; (onda média)
3 – Rádio Rio Corrente Ltda., na cidade de Santa
Maria da Vitória-BA; (onda média)
4 – Rádio Vale Aprazível Ltda., na cidade de Jaguaquara-BA; (onda média)
5 – Rádio Pouso Alto Ltda., na cidade de Piracanjuba-GO; (onda média)
6 – Sociedade Difusora de Corinto Ltda., na cidade de Corinto-MG; (onda média)
7 – Rede Independente de Rádio Ltda., na cidade
de Jardim-MS; (onda média)
8 – Rádio Ingamar Ltda., na cidade de MarialvaPR (onda média)
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9 – Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., originariamente Rádio Nossa Senhora da Luz Ltda., na
cidade Clevelândia-PR (onda média)
10 – J.M.B. Empreendimentos Ltda., na cidade
de Santa Cruz do Capibaribe-PE; (onda média)
11 – TV Rádio Clube de Teresina S.A., na cidade
de Teresina-PI; (onda média)
12 – Rádio Sepé Tiaraju Ltda., na cidade de Santo
Ângelo-RS; (onda média)
13 – Sobral – Sociedade Butiaense de Radiodifusão Ltda., na cidade de Butiá-RS; (onda média)
14 – Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
na cidade de São Carlos-SP; (onda média)
15 – Emissora A Voz de Catanduva Ltda., na cidade de Catanduva-SP; (onda média)
16 – Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
originariamente Sistema Mauá de Comunicação Ltda.,
na cidade de Mauá-SP; (onda média)
17 – L & C Rádio Emissoras Ltda., na cidade de
São Roque-SP; (onda média)
18 – Rádio Araguaia Ltda., na cidade de Araguaina-TO; (onda média)
19 – Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., na
cidade de Votuporanga-SP; (onda média)
20 – Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.,
originariamente TV Fronteira Paulista Ltda., na cidade
de Presidente Prudente-SP; (onda média)
21 – Rádio Emissora da Barra Ltda., na cidade
de Barra Bonita-SP; (onda média)
22 – Rádio Emissora do Grande Vale Ltda., originariamente L & C Rádio Emissoras Ltda., na cidade
de Caçapava-SP; (onda média)
23 – Rádio Icatu Ltda., na cidade de PenápolisSP; (onda média)
24 – Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., na cidade
de Nhandeara-SP; (onda média)
25 – Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., na cidade de Barretos-SP; (onda média)
26 – Rádio República de Morro Agudo Ltda., na
cidade de Morro Agudo-SP; (onda média)
27 – Rádio Princesa Monte Azul Ltda., na cidade
de Monte Azul Paulista-SP; (onda média)
28 – Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda,
na cidade de Votorantim-SP; (onda média)
29 – Rádio Araguaia Ltda., na cidade de Araguaina-TO (onda tropical);
30 – Fundação João Paulo II na cidade de Cachoeira Paulista-SP (onda curta);e
31 – Televisão Princesa D’oeste de Campinas
Ltda., na cidade de Campinas-SP (sons e imagens).
Brasília, 15 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
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MC Nº 147 EM
Brasília, 25 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões e autorizações, outorgadas às entidades
abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação
indicadas:
• Rádio Paraíso Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas (Processo nº
29650.000774/93);
• Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Irecê, Estado da Bahia (Processo nº
53640.000583/98);
• Rádio Rio Corrente Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia
(Processo nº 53640.000832/95);
• Rádio Vale Aprazível Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia (Processo nº
53640.000310/96);
• Rádio Pouso Alto Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000094/98);
• Sociedade Difusora de Corinto Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Corinto, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 53710.001495/97);
• Rede Independente de Rádio Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso
do Sul (Processo nº 53700.000858/97);
• Rádio Ingamar Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Marialva, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000123/96);
• Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Clevelândia, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.001074/96);
• J.M.B. Empreendimentos Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco (Processo nº 53103.000008/95):
• TV Rádio Clube De Terezina S.A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
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na cidade de Teresina, Estado do Piauí (Processo nº
53760.000159/93):
• Rádio Sepé Tiaraju Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000755/96);
• Sobral – Sociedade Butiaense De Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Butiá, Estado do Rio
Grande do Sul. (Processo nº 53790.000258/96);
• Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.001160/98):
• Emissora A Voz de Catanduva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000847/96);
• Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mauá, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001536/98);
• L&C Rádio Emissoras Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Roque, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.001414/97);
• Rádio Araguaia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Araguaina, Estado do Tocantins (Processo nº
53670.000019/98);
• Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.002705/98);
• Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo (Processo nº 53830.001487/97);
• Rádio Emissora da Barra Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Barra Bonita. Estado de São Paulo (Processo nº 53830.000138/97):
• Rádio Emissora do Grande Vale Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Caçapava. Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001476 97):
• Rádio Icatu Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Penápolis, Estado de São Paulo (Processo nº 53
830.002085/98):
• Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
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na cidade de Nhandeara. Estado de São Paulo (Processo nº 53 830.001488/95):
• Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Barretos, Estado de São Pau]o
(Processo nº 53830.000175/98);
• Rádio República de Morro Agudo Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Morro Agudo. Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001549/97):
• Rádio Princesa Monte Azul Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Monte Azul Paulista. Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001603/98):
• Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Votorantim. Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000234/96):
• Rádio Araguaia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Araguaína. Estado do Tocantins (Processo nº
53670.000455/96):
• Fundação João Paulo II, autorizada de serviço
de radiodifusão sonora onda curta, na cidade de Cachoeira Paulista. Estado de São Paulo (Processo nº
53830.001408/97):
• Televisão Princesa D’oeste de Campinas Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Campinas. Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001812/97).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento.
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto á superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Conuresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 1º DE ABRIL DE 2002
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
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O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º,
inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, decreta:
Art. 1º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Paraíso Ltda., a partir de 1º de novembro
de 1993, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Palmares
de Alagoas Ltda., conforme Decreto nº 593, de 8 de
fevereiro de 1962, renovada pelo Decreto nº 90.076,
de 15 de agosto de 1984, transferida para a Televisão
Verdes Mares Ltda., pela Exposição de Motivos nº
320, de 26 de dezembro de 1984, do Ministério das
Comunicações, e transferida pelo Decreto de 25 de
outubro de 2001, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 29650.000774/93);
II – Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., a partir de
5 de outubro de 1998, na cidade de Irecê, Estado da
Bahia, outorgada pelo Decreto nº 96.771, de 26 de setembro de 1988 (Processo nº 53640.000583/98);
III – Rádio Rio Corrente Ltda., a partir de 5 de
fevereiro de 1996, na cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, outorgada pelo Decreto nº
92.101, de 10 de dezembro de 1985 (Processo nº
53640.000832/95);
IV – Rádio Vale Aprazível Ltda., a partir de 19 de
agosto de 1996, na cidade de o Jaguaquara, Estado
da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 92.983, de 24 de
julho de 1986 (Processo nº 53640.000310/96);
V – Rádio Pouso Alto Ltda., a partir de 6 de abril
de 1998, na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 95.773, de 3 de março de
1988 (Processo nº 53670.000094/98);
VI – Sociedade Difusora de Corinto Ltda., a partir de 9 de fevereiro de 1998, na cidade de Corinto, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
nº 95.634, de 13 de janeiro de 1988 (Processo nº
53710.001495/97);
VII – Rede Independente de Rádio Ltda., a partir
de 25 de agosto de 1997, na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 79.842, de 22 de junho de 1977, e renovada pelo
Decreto nº 96.221, de 24 de junho de 1988 (Processo
nº 53700.000858/97);
VIII – Rádio Ingamar Ltda., a partir de 11 de julho
de 1996, na cidade de Marialva, Estado do Paraná,
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outorgada pelo Decreto nº 92.802, de 20 de junho de
1986 (Processo nº 53740.000123/96);
IX – Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., a
partir de 19 de maio de 1997, na cidade de Clevelândia, Estado do Paraná, outorgada originariamente à
Rádio Nossa Senhora da Luz Ltda., pela Portaria nº
407, de 11 de maio de 1977, renovada pelo Decreto
nº 94.189, de 6 de abril de 1987, e transferida pelo
Decreto nº 96.777, de 27 de setembro de 1988, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 53740.001074/96);
X – J.M.B. Empreendimentos Ltda., a partir de
14 de fevereiro de 1995, na cidade de Santa Cruz do
Capibaribe, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
Decreto nº 90.866, de 29 de janeiro de 1985 (Processo nº 53103.000008/95);
XI – TV Rádio Clube de Teresina S.A., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Teresina, Estado
do Piauí, outorgada pelo Decreto n° 46.003, de 15 de
maio de 1959, e renovada pelo Decreto nº 92.917, de
10 de julho de 1983 (Processo nº 53760.000159/93);
XII – Rádio Sepé Tiaraju Ltda., a partir de 6 de
setembro de 1996, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº
78.365, de 3 de setembro de 1976, e renovada pelo
Decreto nº 94.243, de 22 de abril de 1987 (Processo
nº 53790.000755/96);
XIII – Sobral – Sociedade Butiaense de Radiodifusão Ltda., a partir de 5 de maio de 1996, na cidade
de Butiá, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela
Portaria nº 508, de 24 de abril de 1976, e renovada
pelo Decreto nº 96.843, de 28 de setembro de 1988
(Processo nº 53790.000258/96);
XIV – Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
a partir de 8 de setembro de 1998, na cidade de São
Carlos, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 297, de 6 de setembro de 1988, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude do
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 41, de 9 de maio
de 1989, do Ministério das Comunicações (Processo
nº 53830.001160/98);
XV – Emissora A Voz de Catanduva Ltda., a partir de 27 de dezembro de 1996, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
nº 995, de 5 de dezembro de 1966, e renovada pelo
Decreto nº 93.900, de 8 de janeiro de 1987 (Processo
nº 53830.000847/96);
XVI – Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Mauá,
Estado de São Paulo, outorgada originariamente ao
Sistema Mauá de Comunicação Ltda., conforme Decreto nº 96.764, de 23 de setembro de 1988, e trans-
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ferida pelo Decreto de 25 de agosto de 1998, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53830.001536/98);
XVII – L & C Rádio Emissoras Ltda., a partir de
7 de dezembro de 1997, na cidade de São Roque, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 80.723,
de 10 de novembro de 1977, e renovada pelo Decreto
nº 96.831, de 28 de setembro de 1988 (Processo nº
53830.001414/97);
XVIII – Rádio Araguaia Ltda., a partir de 5 de abril
de 1998, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins,
outorgada pelo Decreto nº 81.409, de 27 de fevereiro
de 1978, e renovada pelo Decreto de 30 de julho de
1992 (Processo nº 53670.000019/98);
XIX – Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., a
partir de 7 de fevereiro de 1999, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 83.052, de 17 de janeiro de 1979, e renovada pelo
Decreto nº 98.112, de 31 de agosto de 1989, aprovado
pelo Decreto Legislativo nº 45, de 1990, publicado no
Diário Oﬁcial da União em 28 de novembro de 1990
(Processo nº 53830.002705/98);
XX – Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.,
a partir de 20 de janeiro de 1998, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outorgada
originariamente à TV Fronteira Paulista Ltda., conforme Decreto nº 95.473, de 11 de dezembro de 1987, e
transferida pelo Decreto de 18 de julho de 1997, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 53830.001487/97);
XXI – Rádio Emissora da Barra Ltda., a partir de
junho de 1996, na cidade de Barra Bonita, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria nº 334, de 26 de
maio de 1966, e renovada pelo Decreto nº 93.435, de 16
de outubro de 1986 (Processo nº 53830.000138/97);
XXII – Rádio Emissora do Grande Vale Ltda., a
partir de 20 de outubro de 1997, na cidade de Caçapava, Estado de São Paulo, outorgada originariamente
à L & C Rádio Emissoras Ltda., pela Portaria nº 1.090,
de 14 de outubro de 1977, renovada, pelo Decreto nº
96.782, de 27 de setembro de 1988, e transferida pelo
Decreto nº 97.492, de 8 de fevereiro de 1989, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53830.001476/97);
XXIII – Rádio Icatu Ltda., a partir de 10 de novembro de 1998, na cidade de Penápolis, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 96.680, de 13
de setembro de 1988, à Rádio Icatu FM Ltda., autorizada a mudar a sua denominação social para a atual, conforme Portaria nº 153, de 31 de julho de 1995
(Processo nº 53830.002085/98);
XXIV – Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., a partir
de 19 de fevereiro de 1996, na cidade de Nhandeara,
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Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 194,
de 12 de fevereiro de 1976, renovada pelo Decreto
nº 94.837, de 3 de setembro de 1987 (Processo nº
53830.001488/95);
XXV – Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., a
partir de 22 de fevereiro de 1998, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto n° 95.586, de 5 de janeiro de 1988 (Processo nº
53830.000175/98);
XXVI – Rádio República de Morro Agudo Ltda., a
partir de 23 de dezembro de 1997, na cidade de Morro
Agudo, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 95.295, de 24 de novembro de 1987 (Processo nº
53830.001549/97);
XXVII – Rádio Princesa Monte Azul Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Monte Azul
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 96.681, de 13 de setembro de 1988 (Processo nº
53830.001603/98);
XXVIII – Sistema Meridional de Radiodifusão
Ltda., a partir de 16 de abril de 1996, na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
nº 95, de 14 de abril de 1986, e autorizada a passar
à condição de concessionária em virtude do aumento de potência de sua estação transmissora, conforme Exposição de Motivos nº 189, de 5 de agosto de
1986, do Ministério das Comunicações (Processo nº
53830.000234/96).
Art. 2º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, os seguintes
serviços de radiodifusão sonora:
I – em onda tropical: Rádio Araguaia Ltda., a partir
de 25 de abril de 1997, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, outorgada pelo Decreto nº 79.284,
de 16 de fevereiro de 1977, e renovada pelo Decreto
nº 96.869, de 29 de setembro de 1988 (Processo nº
53670.000455/96);
II – em onda curta: Fundação João Paulo II, a
partir de 6 de janeiro de 1998, na cidade de Cachoeira
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 95.470, de 11 de dezembro de 1987 (Processo nº
53830.001408/97).
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir de
6 de dezembro de 1997, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo, outorgada à Televisão Princesa D’Oeste
de Campinas Ltda., pelo Decreto nº 87.663, de 5 de
outubro de 1982 (Processo nº 53830.001812/97).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, re-
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ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 1º de abril de 2002; 181º da Independência e 1l4º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
PARECER CONJUR/MC Nº 69/2002
Referência: Processo nº 53790.000755/96
Origem: Delegacia do MC no Estado do
Rio Grande do Sul
Interessada: Rádio Sepé Tiaraju Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
cujo prazo teve seu termo ﬁnal em 6 de setembro de 1996. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a
vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
Trata o presente processo de pedido de renovação de concessão, formulado pela Rádio Sepé Tiaraju
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santo Ângelo, Estado
do Rio Grande do Sul.
2. A outorga em questão foi deferida à entidade
conforme Decreto nº 78.365, de 3 de setembro de
1976, publicado no Diário Oﬁcial da União de 6 subseqüente, renovada por meio do Decreto nº 94.243,
de 22 de abril de 1987, publicado no Diário Oﬁcial da
União em 23 subseqüente, por dez anos, a partir de 6
de setembro de 1986, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
3. O pedido foi objeto de análise por parte Delegacia do MC no Estado do Rio Grande do Sul, tendo
aquela delegacia concluído favoravelmente ao pleito,
consoante Parecer Jurídico nº 57/97, ﬂs. 40/42, dos
autos.
4. Reexaminadas as peças que constituem o
presente processo, o pedido, sua documentação e os
fundamentos jurídicos que determinaram a postura
de deferimento adotada pela DMC/RS, concluo, igualmente, pelo deferimento do postulado, acrescentando
o seguinte:
• O quadro societário da entidade, de acordo com
sua pasta cadastral, registra um total de 1.750.000 cotas, assim distribuídas conforme quadro abaixo:
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Em 22 de janeiro de 2002. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 772, DE 2004
(Nº 96/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Web Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Iaciara, Estado de Goiás.
• Quer-nos parecer que houve engano no Parecer
SEJUR/DRMC/RS-57/97, ao totalizar a composição de
751.000.000,00 cotas.
5. Ressalte-se que a outorga original está amparada juridicamente nos termos de que dispõem a Lei
nº 5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983,
eis que o pedido de sua renovação foi apresentado
na forma devida e no prazo legal e com a documentação hábil.
6. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento em caráter precário, dos serviços outorgados
e não renovados em tempo hábil, concluindo, desta
forma, que a terminação do prazo da concessão ou a
pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do
serviço prestado.
7. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmº Sr. Ministro das Comunicações, acompanhados de minuta dos atos de renovação
correspondentes – exposição de motivos e decreto, com
vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, autoridade competente para
conhecer e decidir do pedido.
8. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º, do
art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação
possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 18 de janeiro de 2002. – Raimundo Da
C. Bahia Alves, Bacharel em Direito Matrícula SIAPE
Nº 1289493, Maria Da Gloria Tuxi F. Dos Santos,
Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Aprovo. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Ministro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.217, de 5 de julho de 2002, que outorga
permissão à Web Comunicação Ltda., para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Iaciara, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 667, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portada nº 908, de 5 de junho de 2002 – Rádio FM Iguatú Ltda., na cidade de Limoeiro do Norte
– CE;
2 – Portaria nº 1.207, de 5 de julho de 2002 –
Bentivi Radiodifusão Ltda., na cidade de São Vicente
Ferrer – MA;
3 – Portaria nº 1.208, de 5 de julho de 2002 – RA
Sistema de Radiodifusão Ltda., na cidade de Cândido
Mendes – MA;
4 – Portaria nº 1.209, de 5 de julho de 2002
– SINCO – Sistema Nacional de Comunicação Ltda.,
na cidade de Coelho Neto – MA;
5 – Portaria n° 1.210, de 5 de julho de 2002 –
Sistema de Comunicação Riwena Ltda., na cidade de
Itapecuru Mirim – MA;
6 – Portaria nº 1.211, de 5 de julho de 2002 – Sistema Centro Oeste de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Aragarças – GO;
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7 – Portaria nº 1.212, de 5 de julho de 2002
– Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Britânia – GO;
8 – Portaria nº 1.213, de 5 de julho de 2002
– Rádio Bom Sucesso Ltda, na cidade de Buriti Alegre – GO;
9 – Portaria nº 1.217, de 5 de julho de 2002 – Web
Comunicação Ltda., na cidade de Iaciara – GO; e
10 – Portaria nº 1.218, de 5 de julho de 2002
– RA Sistema de Radiodifusão Ltda., na cidade de
Santa Rita – MA.
Brasília, 30 de julho de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 979 EM
Brasília, 10 de julho de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinouse a publicação da Concorrência nº 60/2000-SSR/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Iaciara, Estado de Goiás.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de
radiodifusão, concluiu que a WEB Comunicação Ltda.,
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo edital, tomando-se assim a
vencedora da concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.217, DE 5 DE JULHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53670.001100/2000, Concorrência nº 60/2000-SSR/MC, resolve:

Sexta-feira 9

449

22085

Art. 1º Outorgar permissão à WEB Comunicação
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Iaciara, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL 1
WEB COMUNICAÇÃO LTDA.,
Valéria Pinheiro Farias, brasileira, solteira, empresária, natural de Brasília-DF, nascida aos 5-6-76, ﬁlha
de Francisco Maia Farias e Solange Pinheiro Farias,
portadora da Carteira de Identidade nº 1.619.449, expedida em 27-7-93 pela SSP/DF e CPF nº 777.573.86187, residente e domiciliada na SHIN QI 11 Conjunto
11 Casa nº 2 Lago Norte, CEP 71.515-810 em Brasília/DF e Daniel Pinheiro Farias, brasileiro, solteiro,
empresário, natural de Brasília – DF, nascido aos 84-1980, ﬁlho de Francisco Maia Farias e Solange Pinheiro Farias, portador da Carteira de Identidade nº
1.620.163 expedida em 30-7-1993 pela SSP-DF e
CPF nº 704.727.181-34, residente e domiciliado na
SHIN QI 11 Conjunto 11 Casa nº 2, Lago Norte, CEP
71.515-810, em Brasília-DF, únicos sócios que nesta
praça giram sob o denominação social de Web Comunicação Ltda., estabelecida no SHCG/Norte CR Quadra
716 Bloco A Loja 12 Térreo em Brasília -DF, inscrita
no CGC/MF sob o nº 031604.300/0001-78, com seu
contrato social arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 53201008673 por despacho de
20-1-2000, resolvem, de comum acordo e na melhor
forma de direito, alterarem a sociedade mediante as
cláusulas e condições abaixo enumeradas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Nesta data altera o objetivo de negócios para: Exploração de serviços radiodifusão sonora, de sons e imagens (TV), de televisão
pôr assinatura (TVA), MMDS, TV a Cabo; seus serviços
aﬁns ou correlatos, repetição ou transmissão de sons
ou sinais de sons e imagens de radiodifusão, sempre
com ﬁnalidades educativas, culturais e informativas,
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cívicas e patrióticas, bem como exploração de concessão e permissão dos serviços de telecomunicações e
radiodifusão, nesta ou em outras localidades do território nacional; comércio varejista de ﬁtas de vídeo, CD
Room, revistas e publicações periódicas educativas,
distribuição e comercialização de software, importação e exportação, representação comercial, prestação de serviços de programas de vídeo e comerciais,
locação de mão-de-obra, assessoria de imprensa e
comunicação, propaganda, promoção, telemarketing
e computação de dados, editora de livros, jornais e revistas, realização de eventos, convenções e seminários
edição sem impressão gráﬁca.
CLÁUSULA SEGUNDA: A responsabilidade e
a orientação intelectual e administrativa da empresa
caberão somente a brasileiros natos ou naturalizados
há mais de 10 (dez) anos.
CLÁUSULA TERCEIRA: As quotas representativas do capital social são inalienáveis e incaucionáveis
a estrangeiros ou pessoas jurídicas, exceto a participação de partido político e de sociedade cujo capital
pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros, por
meio de capital sem direito a voto e não podendo exceder a trinta pôr cento do capital social, dependo
qualquer alteração contratual, bem como qualquer
transferência de quotas de prévia autorização dos órgãos competentes.
CLÁUSULA QUARTA: As quotas em que se divide o capital social são nominativas e indivisíveis e
para cada uma delas a sociedade reconhece apenas
um único proprietário.
CLÁUSULA QUINTA: O capital social, na sua
totalidade, pertencerá sempre a brasileiros natos ou
naturalizados há mais de 10 (dez) anos, aos quais
caberá a responsabilidade por sua administração e
orientação intelectual.
Parágrafo Primeiro: É vedada a participação de
pessoa jurídica no capital social da empresa, exceto a
de partido político e de sociedade cujo capital pertença
exclusivamente e nominalmente a brasileiros.
Parágrafo Segundo: A participação referida no
parágrafo anterior só efetuará por meio de capital sem
direito a voto e não poderá exceder a 30% (trinta) por
cento do capital social.
CLÁUSULA SEXTA: Os administradores da sociedade serão brasileiros natos ou naturalizados há mais
de 10 (dez) anos, provada essa condição, a investidura
nos cargos somente poderá ocorrer após haverem sido
aprovados pelo Ministério das Comunicações.
CLÁUSULA SÉTIMA: O quando de pessoal, será
sempre constituído, ao menos, 2/3 (dois terços) de trabalhadores nacionais.
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CLÁUSULA OITAVA: Para os cargos de redatores, locutores e encarregados das instalações elétricas,
somente serão admitidos brasileiros.
CLÁUSULA NONA: A sociedade, por todos os
seus quotistas, obriga-se a cumprir rigorosamente as
leis, regulamentos, normas e recomendações que lhe
forem feitas pêlos Poderes Públicos Concedentes.
CONSOLIDAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA: A denominação social é:
Web Comunicação Ltda., e adota o nome de fantasia
de: Web Comunicação.
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua
sede no SHCG/Norte CR Quadra 716 Bloco A Loja
12 Térreo em Brasília – DF.
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade é constituída por tempo indeterminado e teve o início de suas
atividades a partir de 3 de janeiro de 2000.
CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objetivo de negócios: exploração de serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens (TV), de televisão pôr
Assinatura (TVA), MMDS, TV a Cabo; seus serviços
aﬁns ou correlatos, repetição ou retransmissão de sons
ou sinais de sons e imagens de radiodifusão, sempre
com ﬁnalidades educativas, culturais e informativas,
cívicas e patrióticas, bem como exploração de concessão e permissão dos serviços de telecomunicações e
radiodifusão, nesta ou em outras localidades do território nacional; comércio varejista de ﬁtas de vídeo, CD
Room, revistas e publicações periódicas educativas,
distribuição e comercialização de software, importação e exportação, representação comercial, prestação de serviços de programas de vídeo e comerciais,
locação de mão-de-obra, assessoria de imprensa e
comunicação, propaganda, promoção, telemarketing
e computação de dados, editora de livros, jornais e
revistas, realização de eventos, convenções e seminários, edição sem-impressão gráﬁca.
CLÁUSULA QUINTA: O capital social é no valor
de R$100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000
(cem mil) quotas indivisíveis, no valor de R$1,OO (um
real) cada uma, totalmente integralizado em moeda
corrente do País, distribuído entre os sócios na forma
e proporção abaixo:

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios,
é limitada à importância total do capital social.

JULHO 2004

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA: Os sócios declaram perante
a lei que não estão incursos em nenhum dos crimes
previstos na mesma que os impeçam de exercer atividades mercantis.
CLÁUSULA SÉTIMA: A gerência, administração
e o uso da denominação social, é de responsabilidade
dos sócios Valeria Pinheiro Farias e Daniel Pinheiro Farias, que assinam juntos ou separadamente todos os
títulos e documentos de responsabilidade da sociedade,
ﬁcando-lhes, proibidos de usar o nome da mesma em
transações alheias ao objetivo de negócios, tais como:
avais, ﬁanças e outras de idêntica natureza.
Parágrafo Único: Os atos praticados com a inobservância desta cláusula se tornarão nulos e sem
efeitos.
CLÁUSULA OITAVA: Os sócios têm direito a
uma retirada mensal a título de Pro-Labore para as
suas despesas pessoais, ﬁxada previamente entre os
sócios, observando sempre os limites permitidos pelo
regulamento do Imposto de Renda.
CLÁUSULA NONA: Em 31 de dezembro de cada
ano é levantado um balanço geral na sociedade e os
lucros ou prejuízos apurados serão atribuídos aos sócios na proporção de suas quotas no capital social.
CLÁUSULA DÉCIMA: Em caso de retirada, interdição, inabilitação, ou falecimento de um dos sócios a
sociedade não se dissolverá. Ocorrendo quaisquer dos
casos os sócios remanescentes procederão a um balanço
extraordinário na sociedade no prazo de 30 (trinta) dias
após o evento e cujos haveres apurados serão pagos
corrigidos monetariamente, ao sócio retirante, interdito,
inabilitado, ou aos herdeiros legais do sócio falecido da
seguinte forma: 30% (trinta por cento) em 60 (sessenta)
dias após o evento e o restante 70% (setenta por cento),
em 6 (seis) parcelas de iguais valores, com vencimentos
mensais e sucessíveis, sendo que a primeira vencerá 30
(trinta) dias após o pagamento da parcela inicial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nenhum dos
sócios pode vender ou transferir a sua participação
na sociedade sem o expresso consentimento do outro
sócio que em igualdade de condições, terá sempre a
preferência a aquisição da mesma.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios elegem o foro de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas
ou omissões eventualmente emergentes do presente
contrato, com exclusão de qualquer outro.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa da
empresa caberão somente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As quotas representativas do capital social são inalienáveis e incaucionáveis a estrangeiros ou pessoas jurídicas, exceto
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a participação de partido político e de sociedade cujo
capital pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros,
por meio de capital sem direito a voto e não podendo
exceder a trinta pôr cento do capital social, dependo
qualquer alteração contratual, bem como qualquer
transferência de quotas de prévia autorização dos órgãos competentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As quotas em que
se divide o capital social são nominativas e indivisíveis
e para cada uma delas a sociedade reconhece apenas
um único proprietário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O capital social, na
sua totalidade, pertencerá sempre a brasileiros natos
ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, aos quais
caberá a responsabilidade por sua administração e
orientação intelectual.
Parágrafo Primeiro: É vedada a participação de
pessoa jurídica no capital social da empresa, exceto a
de partido político e de sociedade cujo capital pertença
exclusivamente e nominalmente a brasileiros.
Parágrafo Segundo: A participação referida no
parágrafo anterior só efetuará por meio de capital sem
direito a voto e não poderá exceder a 30% (trinta) por
cento do capital social.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os administradores da sociedade serão brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, provada essa
condição, a investidura nos cargos somente poderá
ocorrer após haverem sido aprovados pelo Ministério
das Comunicações.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O quando de pessoal, será sempre constituído, ao menos, 2/3 (dois terços) de trabalhadores nacionais.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Para os cargos de
redatores, locutores e encarregados das instalações
elétricas, somente serão admitidos brasileiros.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: A sociedade, por todos os
seus quotistas, obriga-se a cumprir rigorosamente as
leis, regulamentos, normas e recomendações que lhe
forem feitas pelos Poderes Públicos Concedentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As demais
cláusulas e condições do contrato social, não alteradas pela presente continuam pleno vigor.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de
igual teor e forma na presença de duas testemunhas,
destinando-se a primeira para registro e arquivamento na Junta Comercial do Distrito Federal e as demais
para as partes contratantes.
Brasília – DF, 31 de maio de 2000. – Valéria Pinheiro Farias – Daniel Pinheiro Farias – Testemunhas
Sizenando Magno dos Santos, CPF nº1613479 – Randolfo da Silva Santos, CPF nº 164.072.295-53.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)

452

22088

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 773, DE 2004
(Nº 99/2003 Na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Sociedade FM Cidade das Montanhas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Turvo, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.562, de 6 de agosto de 2002, que outorga
permissão à Rádio Sociedade FM Cidade das Montanhas Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Turvo, Estado
de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 770, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.479, de 2 de agosto de 2002
– Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda., na
cidade de Iporã-PR;
2 – Portaria nº 1.562, de 8 de agosto de 2002
– Rádio Sociedade FM Cidade das Montanhas Ltda.,
na cidade de Turvo-SC;
3 – Portaria nº 1.563, de 8 de agosto de 2002 – Rádio Tropical FM Ltda., na cidade de Treze Tílias-SC;
4 – Portaria nº 1.564, de 8 de agosto de 2002
– Sociedade Rádio Treze de Maio Ltda., na cidade de
Treze de Maio-SC;
5 – Portaria nº 1.565, de 8 de agosto de 2002
– Rádio FM Fronteira Ltda., na cidade de Três Barras-SC;
6 – Portaria nº 1.566, de 8 de agosto de 2002
– Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de Tijucas-SC;
7 – Portaria º 1.567, de 8 de agosto de 2002
– TV Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda., na cidade
Itaperuna-RJ;
8 – Portaria nº 1.568, de 8 de agosto de 2002
– Rádio Vale do Araçá, na cidade de Saudades-SC;
9 – Portaria nº 1.569, de 8 de agosto de 2002
sociedade Rádio Fumacense Ltda., na cidade de Grão
Pará-SC;
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10 – Portaria nº 1.570, de 8 de agosto de 2002
– Rádio Onda Jovem FM Ltda., na cidade de Forquilhinha-SC;
11 – Portaria nº 1.571, de 8 de agosto de 2002
– Portugal Telecomunicações Ltda., na cidade de Faxinal dos Guedes-SC;
12 – Portaria nº 1.572, de 8 de agosto de 2002
– Rádio Morada do Verde Ltda., na cidade de Cunha
Porã-SC;
13 – Portaria nº 1.573, de 8 de agosto de 2002
– Rádio Hortência Ltda., na cidade de Corupá-SC;
14 – Portaria nº 1.574, de 8 de agosto de 2002
– Empresa de Radiodifusão Tijucas FM Ltda., na cidade de Bombinhas-SC;
15 – Portaria nº 1.575, de 8 de agosto de 2002
– Real Radiodifusão Ltda., na cidade de Rio das Ostras-RJ;
16 – Portaria nº 1.576, de 8 de agosto de 2002
– Real Radiodifusão Ltda., na cidade de TeresópolisRJ;
17 – Portaria nº 1.577, de 8 de agosto de 2002
– Rádio Sociedade FM Cidade das Montanhas Ltda.,
na cidade de Urussanga-SC; e
18 – Portaria nº 1.578, de 8 de agosto de 2002
– Rádio FM Coronel Freitas Ltda., na cidade de Coronel Freitas-SC.
Brasília, 4 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1159 EM
Brasília, 16 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se
a publicação da Concorrência nº 104/2000-SSR/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Turvo, Estado de Santa Catarina.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rádio Sociedade FM Cidade das Montanhas Ltda., obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão
forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
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Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.562, DE 8 DE AGOSTO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53740.001057/2000, Concorrência nº 104/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Sociedade
FM Cidade das Montanhas Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
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viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Turvo, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação de
que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se nulo,
de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 774, DE 2004
(Nº 106/2003 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da EMISSORAS REUNIDAS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Alegrete, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/
n°, de 13 de janeiro de 1997, que renova por 10 (dez) anos,
a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Emissoras
Reunidas Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 61, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 13 de janeiro de 1997, que “Renova a concessão
da Emissoras Reunidas Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul”.
Brasília, 15 de janeiro de 1997. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 262/MC
Brasília, 16 de dezembro de 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 53790.000216/94, em
que a Emissoras Reunidas Ltda., solicita renovação da
concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Alegrete, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada originariamente a Emissoras
Reunidas Rádio Cultura Ltda., conforme Portaria MVOP
nº 280, de 16 de abril de 1945, renovada nos termos do
Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984, publicado no
Diário Oﬁcial da União em 9 seguinte, por dez anos, a
partir de 1º de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida
e não decididos ao término do prazo de vigência da
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concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Com estas observações, licito é se concluir que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.
5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Emissoras
Reunidas Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53790.000216/94, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da
Emissoras Reunidas Ltda., outorgada originariamente
à Emissoras Reunidas Rádio Cultura Ltda., pela Portaria MVOP nº 280, de 16 de abril de 1945, e renovada
pelo Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – Fernando Henrique Cardoso – Sérgio Motta, Ministro de Estado das
Comunicações.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 775, DE 2004
(Nº 110/2003, na Câmara Dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Nossa Senhora do Rocio para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas curtas na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto
s/nº, de 24 de novembro de 1998, que renova por 10 (dez)
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão
da Fundação Nossa Senhora do Rocio para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
ondas curtas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.488, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 24 de novembro de 1998, que “Renova a concessão
da Fundação Nossa Senhora do Rocio, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná”.
Brasília, 27 de novembro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 290 /MC
Brasília, 11 de novembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 29740.000653/93,
em que a Fundação Nossa Senhora do Rocio solicita
renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, outorgada originariamente Rádio
Clube Paranaense Ltda., conforme Decreto nº 31.447,
de 12 de setembro de 1952, transferida para a requerente pelo Decreto nº 82.579, de 1º de novembro de
1978, e renovada nos termos do Decreto nº 91.668, de
20 de setembro de 1985, publicado no Diário Oﬁcial da
União em 23 subseqüente, por dez anos, a partir de 1º
de novembro de 1983, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 88.086, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida
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e não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Com essas observações, lícito é concluir-se que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.
5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto a superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Fundação Nossa Senhora do Rocio para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas curtas, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
29740.000653/93–61.
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 12 de novembro de 1993, a concessão
da Fundação Nossa Senhora do Rocio, outorgada conforme Decreto nº 31.447, de 12 de setembro de 1952, e
renovada pelo Decreto nº 91.668, de 20 de setembro de
1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas
curtas, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177ª da Independência e 110ª da República. – Fernando Henrique
Cardoso, Luiz Carlos Mendonça de Barros.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 776, DE 2004
(Nº 130/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Difusora do Vale do Itabapoana
Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Bom Jesus de Itabapoana, Estado do Rio
de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 17 de julho de 2000, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 17 de junho de 1992, a concessão da Rádio Difusora do Vale do Itabapoana Limitada
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bom
Jesus de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.068, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 17 de julho de 2000, que “Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
1 – Sociedade Emissora Radiovox Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Muritiba – BA
2 – Radiodifusora Asa Branca Ltda., a partir de 22
de março de 1992, na cidade de Boa Viagem-CE;
3 –Rádio Jornal Centro Sul Ltda., a partir de 10
de fevereiro de 1992, na cidade de Iguatú – CE;
4 – Rádio Sant’Ana de Tianguá Ltda., a partir de
15 de agosto de 1997, na cidade de Tianguá – CE;
5 – Fundação Roberto Rabello de Comunicação
Social, a partir de 22 de setembro de 1992, na cidade
de Afonso Cláudio – ES;
6 – Rádio Difusora de Colatina Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Colatina – ES;
7 – Fundação Dom Stanislau Van Melis, a partir
de 16 de fevereiro de 1992, na cidade de São Luís dos
Montes Belos – GO;
8 – Empresa Rádio Independente Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Aquidauana – MS;
9 – Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas – MS;
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10 – Rádio Difusora Matogrossense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Corumbá – MS;
11 – Rádio e Televisão Caçula Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas – MS;
12 – Sistema Sul Matogrossense de Radiodifusão
Ltda., a partir de 10 de junho de
1993, na cidade de Ponta Porã – MS;
13 – Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., a partir de
6 de setembro de 1992, na cidade de Guaranésia – MG;
14 – Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda.,
a partir de 28 de maio de 1991, na cidade de Juiz de
Fora – MG;
15 – Rádio Arapuan Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de João Pessoa – PB;
16 – Rádio Educadora de Conceição Ltda., a
partir de 27 de outubro de 1992, na cidade de Conceição – PB;
17 – Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda.. a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Paranavaí – PR;
18 – Rádio Itamaraty Ltda., a partir de 12 de novembro de 1992, na cidade de Piripiri – PI;
19 – Rádio Grande Picos Ltda., a partir de 2 de
dezembro de 1992, na cidade de Picos – PI;
20 – Rádio Trairy Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Natal – RN;
21 – Chirú Comunicações Ltda., a partir de 5 de
outubro de 1998, na cidade de Palmitinho – RS;
22 – Rádio Luz e Alegria Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Frederico Westphalen – RS;
23 – Rádio Princesa do Jacuí Ltda, a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Candelária – RS;
24 – Rádio Quaraí Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Quarai – RS;
25 – Rádio São Miguel Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Uruguaiana – RS;
26 – Rádio São Roque Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Faxinal do Soturno – RS;
27 – Rádio Difusora do Vaie do Itabapoana Limitada, a partir de 17 de junho de 1992, na cidade de
Bom Jesus de Itabapoana – RJ;
28 – Rádio São Bento Ltda., a partir de 21 de junho de 1997, na cidade de São Bento do Sul – SC;
29 – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de São Carlos – SP;
30 – Rádio Educação Rural Ltda., a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Campo Grande – MS;
31 – Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de maio de 1993, na cidade de Campos – RJ,
32 – Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão
Ltda., a partir de 21 de outubro de 1991, na cidade de
Campo Grande – MS;
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33 – TV Esplanada do Paraná Ltda., a partir de 9
de julho de 1998, na cidade de Ponta Grossa – PR;
34 – Televisão Norte do RGS Ltda, a partir de 14
de março de 2000, na cidade de Carazinho – RS;
35 – TV SBT – Canal 3 de Nova Friburgo Ltda.,
a partir de 22 de março de 1994, na cidade de Nova
Friburgo – RJ; e
36 – TV Coligadas de Santa Catarina S.A., a
partir de 24 de maio de 1997, na cidade de Blumenau – SC.
Brasília, de agosto de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 220/MC
Brasília, 5 de julho de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto á consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas és entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Sociedade Emissora Radiovox Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Muritiba, Estado da Bahia (Processo nº 53640.000161/96);
• Radiodifusora Asa Branca Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Boa Viagem, Estado do Ceará (Processo nº
29108.000434/91);
• Rádio Jornal Centro Sul Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de lguatú, Estado do Ceará (Processo
nº29650.000267/92);
• Rádio Sant’ana de Tianguá Ltda, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Tianguá, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000898/97);
• Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social, concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Afonso Cláudio, Estado
do Espírito Santo (Processo nº 50660.000172/92);
• Rádio Difusora de Colatina Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo (Processo nº 50660.000050/94);
• Fundação Dom Stanislau Van Melis, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Luís dos Montes Belos, Estado
de Goiás (Processo nº 29109.000547/91);
• Empresa Radio Independente Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do
Sul (Processo nº 53700.000106/94);
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• Radio Difusora de Três Lagoas Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000057/94);
• Rádio Difusora Matogrossense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Corumbá, Estado do Mato Grosso
do Sul (Processo nº 53700.000232/93);
• Rádio e Televisão Caçula Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul
(Processo nº 53700.000059/94):
• Sistema Sul Matogrossense de Radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Ponta Porã, Estado do
Mato Grosso do Sul (Processo nº 50700.000118/93):
• Rádio Rural. Nova Guaranésia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Guaranésia, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 29710.000287/92):
• Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 29104.000194/91);
• Rádio Arapuan Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba (Processo nº
50730.000399/93);
• Rádio Educadora de Conceição Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Conceição, Estado da Paraíba
(Processo nº 50730.000296/92);
• Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Paranavai, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.000285/93);
• Rádio Itamaraty Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Piripiri, Estado do Piauí (Processo nº
29115.000146/92);
• Rádio Grande Picos Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Picos, Estado do Piauí (Processo nº
29115.000173/92);
• Rádio Trairy Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº
53780.000007/94);
• Chirú Comunicações Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Palmitinho, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000861/98);
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• Rádio Luz e Alegria Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo nº 53790.000098/94);
• Rádio Princesa do Jacuí Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Candelária, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000017/93);
• Rádio Quaraí Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53790.001591/95);
• Rádio São Miguel Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 50790.000890/93);
• Rádio São Roque Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000022/94);
• Rádio Difusora do Vale do Itabapoana Limitada, concessionária de, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Bom Jesus de
ltabapoana, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
29770.000389/92);
• Rádio São Bento Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo nº 53820.000099/97);
• Rádio Progresso de São Carlos Ltda, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000236/94);
• Rádio Educação Rural Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do
Sul (Processo nº 50700.000040/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,
na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 50770.002517/92);
• Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 29112.000212/91);
• TV Esplanada do Paraná Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000406/98);
• Televisão Norte do RGS Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53528.000192/99);
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• TVSBT – Canal 3 de Nova Friburgo Ltda, concessionária de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nº 53770.000951/93);
• TV Coligadas de Santa Catarina S.A., concessionária de serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 53820.000299/97).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias á renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei n~ 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto á superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2000
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Vice-Presidente da República,no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º,
inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Sociedade Emissora Radiovox Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Muritiba, Estado da
Bahia, outorgada pela Portaria Contel nº 397, de 17 de
junho de 1966, e renovada pelo Decreto nº 96.009, de
3 de maio de 1966 (Processo nº 53640.000161/96);
II – Radiodifusora Asa Branca Ltda., a partir de 22
de março de 1992, na cidade de Boa Viagem, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 86.962, de 25 de
fevereiro de 1982 (Processo nº 29108.000434/91);
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III – Rádio Jornal Centro Sul Ltda., a partir de 10
de fevereiro de 1992, na cidade de Iguatú, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto nº 86.718, de 11 de
dezembro de 1981 (Processo nº 29650.000267/92);
IV – Rádio Sant’Ana De Tianguã Ltda., a partir de 15 de agosto de 1997, na cidade de Tianguá,
Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 79.846,
de 23 de junho de 1977, e renovada pelo Decreto de
29 de julho de 1992, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 80, de 16 de setembro de 1999 (Processo nº
53650.000898/97);
V – Fundação Roberto Rabello de Comunicação
Social, a partir de 22 de setembro de 1992, na cidade
de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, outorgada originariamente à Rádio Difusora Guanduense
Ltda., conforme Decreto nº 87.486, de 18 de agosto
de 1982, e transferida pelo Decreto de 17 de dezembro de 1996, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nº 50660.000172/92);
VI – Rádio Difusora de Colatina Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Colatina, Estado
do Espírito Santo, outorgada pela Portaria MVOP nº
40, de 16 de janeiro de 1950, e renovada pelo Decreto nº 90.308, de 16 de outubro de 1984 (Processo nº
50660.000050/94);
VII – Fundação Dom Stanislau Van Melis, a partir de 16 de fevereiro de 1992, na cidade de São Luís
dos Montes Belos, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Vale da Serra Ltda., conforme
Decreto nº 86.857, de 14 de janeiro de 1982, e transferida pelo Decreto de 18 de junho de 1996, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
29109.000547/91);
VIII – Empresa Rádio Independente Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pela Portaria
MJNI nº 165-B, de 11 de abril de 1962, renovada pela
Portaria nº 7, de 16 de janeiro de 1986, e autorizada
a passará condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 102, de 8 de junho
de 1987, do Ministério das Comunicações (Processo
nº 53700.000106/94);
IX – Rádio Difusora de Três Lagoas Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº 63, de 30 de janeiro de 1956, e renovada
pelo Decreto nº 92.630, de 2 de maio de 1986 (Processo nº 53700.000057/94);
X – Rádio Difusora Matogrossense Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Corumbá,
Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 2.310, de 4 de fevereiro de 1938, e renovada pelo
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Decreto nº 91.493, de 29 de julho de 1985 (Processo
nº 53700.000232/93);
XI – Rádio E Televisão Caçula Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Três Lagoas, Estado
do Mato Grosso do Sul, outorgada à Rádio A Voz da
Caçula Limitada, pela Portaria MJNI nº 381-B, de 28 de
novembro de 1961, renovada pelo Decreto nº 92.135,
de 13 de dezembro de 1985, e autorizada a mudar sua
denominação para a atual, conforme Portaria nº 100,
de 29 de junho de 1987, do Diretor da Delegacia Regional em Campo Grande do Departamento Nacional
de Telecomunicações, do Ministério das Comunicações
(Processo nº 53700.000059/94);
XII – Sistema Sul Matogrossense de Radiodifusão Ltda., a partir de 10 de junho de 1993, na cidade
de Ponta Porá, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nº 88.237, de 18 de abril de 1983
(Processo nº 50700.000118/93);
XIII – Rádio Rural Nova Guaranésia Ltda., a partir
de 6 de setembro de 1992, na cidade de Guaranésia,
Estado de Minas Gerais, outorgada pela Portaria MC nº
170, de 1º de setembro de 1982, e autorizada a passar
à condição de concessionária em virtude de aumento
de potência de sua estação transmissora, conforme
Exposição de Motivos nº 133, de 1º de setembro de
1989, do Ministério das Comunicações (Processo nº
29710.000287/92);
XIV – Rede Juiz de Fora de Radiodifusão Ltda.,
a partir de 28 de maio de 1991, na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 85.958, de 4 de maio de 1981 (Processo nº
29104.000194/91);
XV – Rádio Arapuan Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de João Pessoa, Estado da
Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 28.882, de 21 de
novembro de 1950, e renovada pelo Decreto nº 98.111,
de 31 de agosto de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 183, de 5 de setembro de 1991 (Processo
nº 50730.000399/93);
XVI – Rádio Educadora de Conceição Ltda., a
partir de 27 de outubro de 1992, na cidade de Conceição, Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 87.505, de 23 de agosto de 1982 (Processo nº
50730.000296/92);
XVII – Rádio Cultura Norte Paranaense Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Paranavaí,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº
638, de 22 de outubro de 1956, e renovada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo
nº 53740.000285/93);
XVIII – Rádio Itamaraty Ltda., a partir de 12 de novembro de 1992, na cidade de Piripiri, Estado do Piauí,

468

22104

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

outorgada pelo Decreto nº 87.612, de 21 de setembro
de 1982 (Processo nº 29115.000148/92);
XIX – Rádio Grande Picos Ltda., a partir de 2
de dezembro de 1992, na cidade de Picos, Estado do
Piauí, outorgada pelo Decreto nº 87.667, de 5 de outubro de 1982 (Processo nº 29115.000173/92);
XX – Rádio Trairy Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte, outorgada pela Portaria MVOP nº 49, de 4
de fevereiro de 1960, revigorada pela Portaria MJNI
nº 179-B, de 11 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nº 90.156, de 5 de setembro de 1984 (Processo
n 53780.000007/94);
XXI – Chirú Comunicações Ltda., a partir de 5
de outubro de 1998. na cidade de Palmitinho, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 96.672, de 9 de setembro de 1988 (Processo nº
53790.000861198);
XXII – Rádio Luz e Alegria Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Frederico Westphalen,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº 573, de 21 de junho de 1955, e renovada
pelo Decreto nº 90.422, de 8 de novembro de 1984
(Processo nº 53790.000098/94);
XXIII – Rádio Princesa do Jacuí Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Candelária,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 41.987, de 5 de agosto de 1957, e renovada pelo
Decreto nº 94.186, de 6 de abril de 1987 (Processo nº
53790.000017/93);
XXIV – Rádio Quaraí Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Quaraí, Estado do Rio Grande
do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº 520, de 30
de maio de 1955, renovada pela Portaria MC nº 948,
de 3 de novembro de 1975, e autorizada a passar à
condição de concessionária em virtude de aumento
de potência de sua estação transmissora, conforme
Exposição de Motivos nº 134, de 12 de setembro de
1989, do Ministério das Comunicações (Processo nº
53790.001591/95);
XXV – Rádio São Miguel Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº
622, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nº 89.869, de 27 de junho de 1984 (Processo nº
50790.000890/93);
XXVI – Radio São Roque Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 74.048, de 13 de maio de 1974, e renovada pelo
Decreto nº 89.631, de 8 de maio de 1984 (Processo
nº 53790.000022/94);
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XXVII – Rádio Difusora do Vale do Itabapoana Limitada, a partir de 17 de junho de 1992, na cidade de
Bom Jesus de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro,
outorgada pelo Decreto nº 87.109, de 19 de abril de
1982 (Processo nº 29770.000389/92);
XXVIII – Rádio São Bento Ltda., a partir de 21
de junho de 1997, na cidade de São Bento do Sul,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
79.662, de 5 de maio de 1977, e renovada pelo Decreto nº 94.526, de 26 de junho de 1987 (Processo nº
53820.000099/97);
XXIX – Rádio Progresso de São Carlos Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de São Carlos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 845, de 7 de novembro de 1957, e renovada pelo
Decreto nº 90.576, de 28 de novembro de 1984 (Processo nº 50830.000236/94).
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical:
I – Rádio Educação Rural Ltda., a partir de 1º
de maio de 1993, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 819, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto nº 92.668, de 16 de maio de 1986 (Processo nº
50700.000040/93);
II – Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de maio de 1993, na cidade de Campos, Estado
do Rio de Janeiro, outorgada originariamente à Rádio
Cultura de Campos Ltda., conforme Decreto nº 46.445,
de 16 de julho de 1959, renovada e transferida pelo
Decreto nº 91.749, de 4 de outubro de 1985, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
50770.002517/92).
Art. 3º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens:
I – Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão
Ltda.., a partir de 21 de outubro de 1991, na cidade
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul,
outorgada pelo Decreto nº 78.190, dez de agosto de
1976 (Processo nº 291 12.000212/91);
II – TV Esplanada do Paraná Ltda., a partir de
9 de julho de 1998, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 62.639,
de 30 de abril de 1968, e renovada pelo Decreto nº
89.198, de l6 de dezembro de 1983 (Processo nº
53740.000406198);
III – Televisão Norte do RGS Ltda., a partir de 14
de março de 2000, na cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à
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Rádio e Televisão Albuquerque Ltda., pelo Decreto nº
91.050, de 6 de março de 1985, autorizada a mudar
sua denominação social para a atual, conforme Portaria Dentel nº 477, de 6 de outubro de 1986 (Processo
nº 53528.000192199);
IV – TV SBT – Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., a
partir de 22 de março de 1994, na cidade de Nova Friburgo. Estado do Rio de Janeiro, outorgada originariamente à TVS – TV Stúdios Silvio Santos Ltda., conforme
Decreto nº 83.094, de 26 de janeiro de 1979, transferida pelo Decreto nº 91.042, de 5 de março de 1985,
à TVS – Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., autorizada a
mudar sua denominação social para a atual, conforme
Portaria nº 111, de 29 de abril de 1986, do Diretor da
Delegacia Regional no Rio de Janeiro do Departamento
Nacional de Telecomunicações do Ministério das Comunicações (Processo nº 53770.000951/93);
V – TV Coligadas de Santa Catarina S.A., a partir de 24 de maio de 1997, na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
60.465-A, de 14 de março de 1967, e renovada pelo
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Decreto nº 92.448, de 7 de março de 1986 (Processo
nº 53820.000299/97).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 2000; 179ª da Independência e 112º da República.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 777, DE 2004
(Nº 137/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Fundação Padre Donizetti para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Tambaú, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 255, de 16 de maio de 2001, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a permissão
outorgada à Fundação Padre Donizetti para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Tambaú, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 943, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49. inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, renovações de
permissões para explorar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 361, de 24 de julho de 2000 – Rádio
Club de Cuiabá Ltda., a partir de 13 de março de 1995,
na cidade de Cuiabá – MT (freqüência modulada);
2 – Portaria nº 515, de 23 de agosto de 2000
– Rádio Poti S.A., a partir de 1º de novembro de 1993,
na cidade de Natal – RN (onda média);
3 – Portaria nº 535, de 14 de setembro de 2000
– Empresa SF de Radiodifusão Ltda., a partir de 5 de
dezembro de 1993, na cidade de Volta Redonda – RJ
(freqüência modulada);
4 – Portaria nº 719, de 4 de dezembro de 2000
– Rádio Cuiabana de Melodias Ltda., a partir de 25
de março de 1995, na cidade de Cuiabá – MT (freqüência modulada);
5 – Portaria nº 720, de 4 de dezembro de 2000
– Rádio TV do Amazonas Ltda., originariamente Rádio
TV do Amazonas S/A, a partir de 7 de fevereiro de 1994,
na cidade de Manaus – AM (freqüência modulada);
6 – Portaria nº 730, de 7 de dezembro de 2000 – Rádio Tangará de Marília FM Ltda.. originariamente Rádio
Clube de Vera Cruz Ltda., a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de Marília – SP (freqüência modulada);
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7 – Portaria nº 184, de 17 de abril de 2001 – Sociedade Emissora Vale do Mel Ltda., a partir de 5 de
maio de 1996, na cidade de Irati – PR (freqüência
modulada);
8 – Portaria nº 186, de 17 de abril de 2001 – Rádio
Terra Lida., a partir de 8 de agosto de 2000, na cidade
de Belo Horizonte – MG (freqüência modulada);
9 – Portaria nº 250, de 16 de maio de 2001 – Rádio Cacique de Taubaté Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Taubaté – SP (onda média);
10 – Portaria nº 252, de 16 de maio de 2001 – Rádio Clube de Ourinhos Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Ourinhos – SP (onda média);
11 – Portaria nº 253. de 16 de maio de 2001 – Rádio
Difusora São Francisco Ltda., a partir de 1º de maio 1994,
na cidade de São Francisco do Sul – SC (onda média);
12 – Portaria nº 255, de 16 de maio de 2001 –
Fundação Padre Donizetti, originariamente Sociedade
Rádio Tambaú Ltda., a partir de 1º de maio de 1994,
na cidade de Tambaú – SP (onda média);
13 – Portaria nº 259, de 16 de maio de 2001
– Rádio Transamérica de São Paulo Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de São Paulo – SP
(freqüência modulada).
Brasília, 4 de setembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 407 EM
Brasília, 7 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 255, de 16 de maio de 2001, pela
qual renovei a permissão transferida à Fundação Padre Donizetti, pela Portaria MC nº 305, de 17 de dezembro de 1998, originariamente outorgada à Sociedade Rádio Tambaú Ltda., pela Portaria MVOP nº 55,
de 31 de janeiro de 1952, renovada pela Portaria MC
nº 208, de 1º de outubro de 1984, publicada no Diário
Oﬁcial da União de 4 seguinte, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Tambaú, Estado de São Paulo.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
50830.000279/94 que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 255, DE 16 DE MAIO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
50830.000279/94, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 1º de maio de 1994, a permissão transferida
para a Fundação Padre Donizetti, pela Portaria MC nº
305, de 17 de dezembro de 1998, originariamente outorgada a Sociedade Rádio Tambaú Ltda., pela Portaria MVOP nº 55, de 31 de janeiro de 1952 e renovada
pela Portaria MC nº 208, de 1° de outubro de 1984,
publicada no Diário Oﬁcial da União de 4 seguinte,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Tambaú, Estado de São Paulo.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 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.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº451/2001
Referência: Processo nº 50830.000279/94
Origem: Delegacia do Ministério das Comunicações no Estado de São Paulo.
Interessada: Fundação Padre Donizetti
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Permissão para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média.
Transferência direta da permissão autorizada no curso dos procedimentos da renovação.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares as situações técnicas e jurídicas.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata, o presente processo, de pedido de renovação da permissão formulado pela Sociedade Rádio
Tambaú Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito local, na cidade de
Tambaú, Estado de São Paulo, e que deverá ser deferido em favor da Fundação Padre Donizetti, pelas
razões abaixo expendidas.
2. A permissão ora sob exame foi originalmente
outorgada à Sociedade Rádio Tambaú Ltda., mediante
Portaria MVOP nº 55, de 31 de janeiro de 1952, e re-
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novada, por dez anos, a partir de 1° de maio de 1984,
pela Portaria MC nº 208, de 1° de outubro de 1984,
publicada no Diário Oﬁcial da União de 4 seguinte.
3. Observamos que, no curso dos procedimentos
da renovação em comento, foi autorizada a transferência
direta da permissão para a Fundação Padre Donizetti,
na forma da Portaria MC nº 305, de 17 de dezembro
de 1998, publicada no Diário Oﬁcial da União de 2
de março de 1999.
4. A respeito da transferência direta ocorrida e
acima mencionada, que se ressaltar que esta Consultoria Jurídica vem mantendo o ﬁrme entendimento
quanto a juridicidade da autorização da transferência
de outorga, mesmo no curso dos procedimentos da
renovação da concessão ou permissão, tendo em vista
que, a despeito da outorga vencida, estando a entidade com seus serviços em funcionamento, a outorga
original está amparada nos termos do que faculta o
art. 9° do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que dá nova regulamentação à Lei nº 5785, de 23 de
junho de 1972.
5. Com estas observações, e retomando a análise do requerimento de renovação da permissão afeto
a estes autos, observamos que o pedido foi analisado pela delegacia deste ministério no Estado de São
Paulo– DMC–SP, que concluiu pelo deferimento do
pleito, conforme Parecer nº 1.203/97, de ﬂ. 71 destes
autos, que ratiﬁcamos e complementamos, em razão
da transferência direta da permissão ocorrida.
6. A outorga original está amparada juridicamente
nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e
o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua
renovação foi apresentado na forma devida, no prazo
legal e com a documentação hábil.
7. Na forma da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e
não renovados em tempo hábil, concluindo-se, dessa
forma, que a terminação do prazo da concessão ou
pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do
serviço prestado.
8. Isto posto, observamos que esta deverá ocorrer
a partir de lº de maio de 1994, já em nome da Fundação Padre Donizetti.
9. Por oportuno, cumpre-me informar que a nova permissionária tem seu quadro diretivo assim constituído:
Presidente: Dom Dadeus Grings
Diretor Financeiro: Monsenhor Renato Artamendi
Diretor de Comunicação: Padre José Mário Ribeiro
Diretor Operacional: José Carlos Bini
Diretor Administrativo: José Roberto Bozzi
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10. Estando cumpridas as praxes processuais,
no que se refere a análise técnico-jurídico da matéria,
mantenho o entendimento do citado parecer, propondo o encaminhamento dos presentes autos, acompanhados de minuta dos atos de renovação correspondentes – portaria e exposição de motivos – ao Exmº.
Sr. Ministro de Estado das Comunicações, autoridade
competente para conhecer e decidir do pedido.
11. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o
§ 3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
Brasília , 16 de abril de 2001. – Zilda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Assessora.
De acordo . Encaminhe-se a Sra. Consultora
Jurídica.
Em 16 de abril de 2001. – Maria da Glória Tuxi
F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Aprovo. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Ministro.
Em 17 de abril de 2001. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 778, DE 2004
(Nº 139/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cultura De Assis Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Assis, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 367, de 5 de julho de 2001, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 28 de setembro de 1999, a
permissão outorgada à Rádio Cultura de Assis Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Assis, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.025, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, renovações de permissão
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi-
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dade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 288, de 20 de junho de 2000
– Rádio Luz e Alegria Ltda., na cidade de Frederico
Westphalen-RS;
2 – Portaria nº 727, de 7 de dezembro de 2000
– Rede Popular de Comunicações Ltda., na cidade de
Rio Grande-RS;
3 – Portaria nº 182, de 17 de abril de 2001 – Rádio Paulista de Avaré, na cidade de Avaré-SP;
4– Portaria nº 185, de 17 de abril de 2001 – Rádio
Vox 90 Ltda., originariamente Rádio Cultura de Americana Ltda., na cidade de Americana-SP;
5 – Portaria nº 189, de 17 de abril de 2001 – Empresa Fluminense de Comunicação Ltda., originariamente Rádio Difusora Fluminense Ltda, na cidade de
Niterói-RJ;
6 – Portaria nº 191, de 17 de abril de 2001 – Boa
Sorte – Rádio e Televisão Ltda., originalmente Radiodifusão e Comunicação ABC Ltda, na cidade de Araguaina-TO;
7 – Portaria nº 194, de 17 de abril de 2001 – Rádio Lite FM Ltda., originariamente Rádio Antena Um
Ltda., na cidade do Rio de Janeiro-RJ;
8 – Portaria nº 349, de 28 de junho de 2001
– Rádio Ruy Barbosa Ltda., na cidade de Rui Barbosa-BA;
9 – Portaria nº 350, de 28 de junho de 2001 – Rádio Rural de Concórdia Ltda., originariamente Fundação
Rádio Rural, na cidade de Concórdia-SC;
10 – Portaria nº 367, de 5 de julho de 2001 – Rádio Cultura de Assis Ltda., na cidade de Assis-SP;
11 – Portaria nº 368, de 5 de julho de 2001 –
Rede Mineira de Rádio e Televisão LIda., na cidade
de Uberlândia-MG;
12 – Portaria nº 369, de 5 de julho de 2001 – Rádio
Princesa do Oeste Ltda, na cidade de Xanxerê-SC;
13 – Portaria nº 373, de 11 de julho de 2001
– Fundação Evangelii Nuntiandi, originariamente Rádio Alvorada de Parintins Ltda., na cidade de Parintins-AM; e
14 – Portaria nº 387, de 18 de julho de 2001 –
Rádio Verdes Mares Ltda., originariamente S.A. Rádio
Verdes Mares, na cidade de Fortaleza-CE;
Brasília, 24 de setembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 539 EM
Brasília, 23 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 367, de 5 de julho de 2001, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Cultura
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de Assis Ltda., cujo ato de outorga ocorreu nos termos da Portaria nº 150, de 12 de setembro de 1989,
publicada no Diário Oﬁcial da União de 27 subseqüente, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Assis, Estado
de São Paulo.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo nº 53830.001417/98,
que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 367, DE 5 DE JULHO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53830.001417/98, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 28 de setembro de 1999, a permissão outorgada à Rádio Cultura de Assis Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Assis,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 150
de 12 de setembro de 1989, publicada no Diário Oﬁcial da União de 27 subseqüente.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 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.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 847/2001
Referência: Processo nº 53830.001417/98
Origem: Delegacia do MC no Estado
de São Paulo .
Interessada: Rádio Cultura de Assis
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Permissão para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
, cujo o prazo teve seu termo ﬁnal em 27-9-99.
Pedido apresentado do parecer intempestivamente . Regulares a situação técnica
e a vida societária.
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Conclusão: Pela ratiﬁcação do Parecer
Jurídico nº 1127/98 – DMC/SP, que conclui
favoravelmente ao requerido.
I – Do Relatório
Trata o presente processo de pedido de renovação de permissão, formulado pela Rádio Cultura de
Assis Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Assis,
Estado de São Paulo.
2. A outorga em questão foi deferida à entidade
interessada pela Portaria nº 150, de 12 de setembro
de 1989, publicada no DOU de 27 subseqüente.
3. O processo foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado de São Paulo, tendo aquela delegacia
concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer
Jurídico nº 1127/98, ﬂs. 56 a 58, dos autos.
II – Da Fundamentação
4. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DMC/SP, concluo,
igualmente, pelo deferimento do postulado, acrescentando o seguinte:
– A entidade obteve autorização para
alterar o seu quadro societário conforme a
Portaria nº 190, de 5 de outubro de 1999, cujos
atos legais decorrentes foram comprovadas
pela Portaria nº 288, de 6 de dezembro de
1999, ﬁcando seus quadro societário assim
constituído:

5. A outorga original está amparada juridicamente
nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972,
e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de
sua renovação foi apresentado na forma devida e com
a documentação hábil.
6. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados
e não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta
forma, que a terminação do prazo da permissão ou a
pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do
serviço prestado.
7. O prazo de vigência desta permissão teve seu
termo ﬁnal em 27 de setembro de 1999, sendo que o
pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia do
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MC no Estado de São Paulo, em 14 de julho de 1998,
intempestivamente, portanto.
8. No que respeita à intempestividade do pedido
tecemos algumas considerações.
9. A legislação que trata da renovação das concessões e permissões está consubstanciada na Lei nº
5.785, de 23 de junho de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 88.068, de 26 de janeiro de 1983.
10. Nos termos da referida legislação, “as entidades que pretenderem a renovação do prazo de
concessão ou permissão deverão dirigir requerimento ao órgão competente do Ministério das Comunicações no período compreendido entre o 6º (sexto) e o
3º (terceiro) mês anteriores ao término do respectivo
prazo”. (art. 4º da Lei nº 5.785/72 e art. 3º do Decreto
nº 88.066/83).
11. O citado Decreto nº 88.066/83, em seu artigo
7º, assim dispõe:
“Art. 7º A perempção da concessão ou
permissão será declarada quando terminado
o prazo :
I – a renovação não for conveniente ao
interesse nacional;
II – veriﬁcar-se que a interessada não
cumpriu as exigências legais e regulamentares
aplicáveis ao serviço, ou não observou suas
ﬁnalidades educativas e culturais.” (grifamos)
12. Da leitura do dispositivo citado resulta, de
plano, que o não requerimento da renovação do prazo
da outorga resultará na adoção das medidas pertinentes, com a instauração do correspondente processo
de perempção, até a declaração da perempção da
outorga, extinguindo-se, desta forma, a relação jurídica estabelecida entre a União e a concessionária ou
permissionária do serviço de radiodifusão, por manifesto desinteresse dos outorgados na manutenção
dessa relação.
13. Todavia, os pedidos de renovação de outorga
apresentados intempestivamente, ou seja, ultrapassado o prazo legal, inclusive aqueles apresentados nos
autos do processo de declaração de perempção já
instaurado, deverão ser apreciados e ter prosseguimento, entendimento esse adotado por este Ministério
das Comunicações desde os idos de 1973, quando
foi promovida no País, pela primeira vez, a revisão de
todas as concessões e permissões até então outorgadas, nos termos da Lei nº 5.785/72.
14. Naquela oportunidade, concluiu-se pela juridicidade dos procedimentos e pela legalidade da
renovação, em pedidos com incidente de intempestividade, uma vez que o pedido, mesmo intempestivo,
arreda a incidência da extinção da outorga, por ter havido, mesmo que tardia, a manifestação de vontade e
interesse na continuação da exploração do serviço de
radiodifusão, entendimento esse mantido até os dias
de hoje e que consideramos plenamente defensável à
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luz da legislação brasileira e da melhor doutrina, que
abordamos ligeiramente.
15. É, a perempção, genericamente conceituada
como a extinção de um direito. Tecnicamente, entretanto, tem-se que a perempção ocorre sempre dentro
do processo e com relação ao processo, quando se
deixa de praticar ato ou não se faz o que deveria fazer,
dentro dos prazos estabelecidos, conforme incisos II e
V do art. 267 do Código de Processo Civil.
16. Aproxima-se do conceito de decadência e de
prescrição (ambas reguladas pelo inciso IV do Art. 269
do CPC) quanto à proximidade dos seus efeitos. Todavia, não pode ser com estas confundida, porque se
aplica exclusivamente ao processo e não ao direito.
17. Difere fundamentalmente tanto da prescrição
quanto da decadência uma vez que “a perempção tanto
pode referir-se à extinção da ação, como somente à
perda do direito de exercício de um ato, que pertence
ou faz parte do processo, sem que este se paralise ou
se aniquile, por inteiro”.
“E tanto assim é que no caso de absolvição de
instância, pode esta ser restaurada enquanto na decadência ou na prescrição nada mais se tem a restaurar, desde que tudo é morto ou extinto, seja direito ou
seja ação.” (De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico,
ﬂs. 414, 12ª ed.).
18. No mesmo sentido, Luiz Rodrigues Wambier
(Curso Avançado de Processo Civil – Ed. Revista dos
Tribunais – 1998 – pág. 610):
“A perempção, a que alude o art. 267, V,
é instituto processual cuja deﬁnição é expressa legalmente. Esta deﬁnição está no art. 268,
parágrafo único, que contém uma imprecisão
de linguagem técnica consistente na expressão ‘nova ação’. Não se aplica o preceito se,
na verdade, de ‘nova ação’ se tratar. A mesma
imperfeição técnica não tem lugar, todavia, no
caput do artigo, onde se faz monção à possibilidade de que ‘se intente de novo a ação’.”
“Vê-se, pela última parte do parágrafo
único do artigo em tela, que o fenômeno processual da perempção gera, por assim dizer, a
perda a pretensão (perda da possibilidade de
se aﬁrmar que se tem direito), e não a perda
do direito em si, tendo em vista a possibilidade que remanesce, ao autor, de alegá-lo em
sua defesa.”
19. E ainda, Moacyr Amaral Santos (Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 2º vol. – pág. 105
– Ed. Saraiva – 17ª ed.)
“Com a decretação da extinção do processo por
um dos motivos enumerados no art. 267 do referido
Código, aquele se encerra sem julgamento do mérito.
Permanece íntegra a pretensão do autor, que, entretanto, não pode ser apreciada e decidida no processo,
pois que se extinguiu. Daí ocorrer o seguinte efeito:
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Ao autor será permitido intentar de novo
a ação, salvo quando a ex-unção do processo
tiver sido decretada com fundamento no nº V
do art. 267 (Cód. Cit., art. 268).”
20. Diante de tais conceitos e observados os efeitos deles decorrentes, o legislador buscou no Direito
Processual Civil, e sabiamente introduziu no texto do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que regulamentou a Lei nº 5.785/72, a ﬁgura da perempção e
não a da decadência ou da prescrição, traduzindo-se,
aí, a possibilidade de se restaurar, tanto o processo
quanto o direito.
21. Por outro lado, há que se ter presente o Princípio da Continuidade que informa o Direito Administrativo, de que “A atividade da Administração é ininterrupta, não se admitindo a paralisação dos serviços
públicos.” Assinale-se que esse princípio não distingue
o serviço executado diretamente pela administração,
daquele que é delegado ou concedido pelo Estado ao
particular, que o executará em seu nome. Exatamente aí é que residem as concessões e permissões dos
serviços de radiodifusão.
22. O Princípio da Continuidade dos serviços públicos tem como escopo o princípio maior – da proteção
dos beneﬁciários da atividade administrativa – uma vez
que a extinção de um serviço que vem sendo regularmente prestado a uma determinada comunidade resultaria em prejuízo maior para a mesma comunidade,
que seria privada do serviço.
23. Ainda é de se considerar que este Ministério,
ao dar curso ao pedido intempestivo de renovação, formulando exigências compatíveis à espécie, assentiu
na continuidade do processo, reconhecendo-o sanável,
admitindo, de modo inequívoco, que os estudos inerentes se concluíssem no sentido da renovação.
24. Diante do concurso das circunstâncias que
envolvem a presente renovação, deve o processo seguir em seu trâmite, sendo viável, juridicamente, que
se autorize à postulada renovação, por 10 anos, a partir
de 28 de setembro de 1999.
III – Da Conclusão
25. Isto posto, mantenho o entendimento do citado
parecer, propondo o encaminhamento dos presentes
autos, acompanhados de minutas dos atos próprios,
à consideração do Exmo Sr. Ministro das Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir
do pedido.
26. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 25 de junho de 2001. – Marcus Vinícius
Lima Franco, Assistente Jurídico/AGU.
De acordo. Encaminha-se à Sra. Consultora Jurídica.
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Em 27 de junho de 2001. – Maria da Glória Tuxi
F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Aprovo. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Ministro.
Em 27 de junho de 2001. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 779, 2004
(Nº 142/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade FM de Tubarão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Tubarão, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 343, de 28 de junho de 2001, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 13 de fevereiro de 1995, a
permissão outorgada à Rádio Cidade FM de Tubarão
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.173, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto á
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações de permissão para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 717, de 4 de dezembro de 2000
– Rádio Atlântida FM de Tramandaí Ltda., originariamente Rádio 98 FM Ltda., na cidade de Tramandaí
– RS; e
2 – Portaria nº 343, de 28 de junho de 2001 –
Rádio Cidade FM de Tubarão Ltda., originariamente
TV Eldorado Catarinense Ltda., na cidade de Tubarão – SC.
Brasília, 30 de outubro de 2001. – Marco Maciel.
MC Nº 624 EM
Brasília, 8 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 343, de 28 de julho de 2001, pela
qual renovei a permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cida-
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de de Tubarão, Estado de Santa Catarina, outorgada
originariamente à TV Eldorado Catarinense Ltda., pela
Portaria nº 38, de 11 de fevereiro de 1985, publicada no
Diário Oﬁcial da União em 13 subseqüente, transferida
para a Rádio Cidade FM de Tubarão Ltda., conforme
Portaria n° 139, de 26 de fevereiro de 1993.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo nº 53820.001011/94,
que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 343, DE 28 DE junho DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
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1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53820.001011/94, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 13 de fevereiro de 1995, a permissão para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, outorgada
originariamente à TV Eldorado Catarinense Ltda., pela
Portaria nº 38, de 11 de fevereiro de 1985, publicada no
Diário Oﬁcial da União em 13 subseqüente, transferida
para a Rádio Cidade FM de Tubarão Ltda., conforme
Portaria n° 139, de 26 de fevereiro de 1993.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 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.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 780, DE 2004
(Nº 156/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à San Marino Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Ampére,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.100, de 26 de junho de 2002, que outorga
permissão à San Marino Radiodifusão Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ampére, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 659, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.082, de 26 de junho de 2002
– Real – Cafelândia FM Ltda-ME., na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo – SP;
2 – Portaria nº 1.083, de 26 de junho de 2002
– Sistema Santarosense de Comunicação Ltda., na
cidade de Santa Rosa de Viterbo – SP;
3 – Portaria nº 1.084, de 26 de junho de 2002
– Rádio Cruz de Malta Ltda., na cidade de Mogi das
Cruzes – SP;
4 – Portaria nº 1.085, de 26 de junho de 2002 – KMR –
Telecomunicações Ltda., na cidade de Altinópolis – SP;
5 – Portaria nº 1.087, de 26 de junho de 2002 – Ibiapina Radiodifusão Ltda., na cidade de São Manuel – SP;
6 – Portaria nº 1.095, de 26 de junho de 2002
– Meio e Bruno Comunicação e Participações Ltda.,
na cidade de Agudos – SP;
7 – Portaria nº 1.098. de 26 de junho de 2002 – Rádio
Master FM Ltda., na cidade de Barbosa Ferraz – PR;
8 – Portaria nº 1.100, de 26 de junho de 2002 – San
Marino Radiodifusão Ltda., na cidade de Ampére – PR; e
9 – Portaria nº 1.101, de 26 de junho de 2002 – Rádio FM Floresta Ltda., na cidade de Floresta – PE.
Brasília, 24 de julho de 2002. – Fernando Henrique
Cardoso.
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MC N° 924 EM
Brasília, 4 de julho de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinouse a publicação da Concorrência nº 87/2000-SSR/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Ampére, Estado do Paraná.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795 de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação
especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a San Marino Radiodifusão Ltda., obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo edital, tomando-se assim a vencedora da concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.100, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53740.000604/2000, Concorrência nº 87/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à San Marino Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ampére, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
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dias, a contar da data de publicação da deliberação de
que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se nulo,
de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Juarez Quadros do Nascimento,
Ministro de Estado das Comunicações.
SAN MARINO RADIODIFUSÃO LTDA.
CONTRATO SOCIAL
JORGE LUIZ QUINTANA, brasileiro, casado,
maior, odontólogo, residente e domiciliado em Planalto, PR, a Av. Rio Grande do Sul, s/nº, portador
da Carteira de Identidade nº 6.678.478-9, SSP/PR,
CPF.238.705.670/15, e ROGÉRIO HELLAS CARBONI,
brasileiro, casado, maior, funcionário público, residente e
domiciliado em Curitiba, PR, à Rua Ubaldino do Amaral,
nº 165, apartamento 306, portador da Carteira de Identidade nº 4.082.446-4, SSP/PR, CPF.546.147.759/34,
resolvem por este instrumento particular de contrato,
constituir uma sociedade Mercantil por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá pela legislação
vigente e demais disposições legais aplicáveis a espécie e pelas cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob
a denominação de “SAN MARINO RADIODIFUSÃO
LTDA.”, tendo sua sede e foro na cidade de Capanema, Estado do Paraná, à Av. Pedro Viriato Parigot de
Souza, nº 567, centro, CEP.85760.000.
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá como
principal objetivo a exploração de estações de radiodifusão com ﬁnalidades educacionais, cívicas e patrióticas, bem como a exploração de propaganda comercial,
mediante obtenção do Governo Federal de concessões,
permissões e licenças, tudo de acordo com a legislação especíﬁca regedora da matéria.
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade será constituída por prazo indeterminado, observando-se, quanto da sua dissolução, os preceitos da lei em vigência,
iniciando suas atividades 30, (trinta) dias após a publicação do Ato de Deliberação sobre a outorga pelo
Congresso Nacional.
CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista, neste ato, na importância de R$90.000,00, (noventa mil
reais), dividido em 90, (noventa) quotas, no valor de
R$l.000,00, (um mil reais) cada uma, ﬁcando assim
distribuído entre os sócios:

Parágrafo Primeiro: Cada sócio integraliza, neste
ato, 60% (sessenta por cento) de suas quotas em boa
moeda corrente do País, ou seja, cada sócio integraliza R$27.000,00, (vinte e sete mil reais), e o saldo de
R$l8.000,00, (dezoito mil reais), cada um também integralizará, em boa moeda corrente do País, no prazo
de até 60, (sessenta) dias, contados’ da publicação do
Ato de Deliberação sobre a Outorga pelo Congresso
Nacional.
Parágrafo Segundo: No caso de obtenção de
mais de uma Outorga de permissão ou concessão do
Governo Federal, através de concorrência pública, o
capital social será aumentado de modo a atender as
exigências ﬁnanceiras, econômicas, patrimoniais e legais do poder Concedente (Presidente da República
ou Ministério das Comunicações, dependendo se for
permissão ou concessão).
CLÁUSULA QUINTA: As quotas do Capital Social
serão inalienáveis e incaucionáveis direta ou indiretamente a estrangeiros ou pessoas jurídicas, exceto a
participação do partido político e de sociedade cujo capital pertença exclusive a nominalmente a brasileiros,
através de capital sem direito a voto e não podendo
exceder a trinta por cento do capital social.
CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada por um ou mais sócios gerentes, a quem compete,
privativa e individualmente o uso da ﬁrma e a representação ativa e passiva, judicial e extra-judicial da sociedade, sendo-lhes entretanto, vedado o seu emprego,
sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou
negócios estranhos ao objeto social, especialmente a
prestação de avais, ﬁanças ou cauções de favor
CLÁUSULA SÉTIMA: A investidura no cargo dos
administradores, somente poderá ocorrer após haverem sido aprovados pelo Poder Concedente.
CLÁUSULA OITAVA: Os sócios que desejarem
transferir suas quotas deverão notiﬁcar, por escrito, à
sociedade, discriminado-lhe o preço, a forma e o prazo de pagamento, para que esta, através dos demais
sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o
que deverá fazer dentro de 60, (sessenta) dias contados do recebimento da notiﬁcação ou em maior prazo,
a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem
que haja exercido o direito da preferência, as quotas
poderão ser livremente transferidas, desde que seja
observadas as normas da Cláusula Quinta.
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CLÁUSULA NONA: O Quadro de pessoal será
sempre constituído, ao menos, de 2/3 (dois terços) de
trabalhadores brasileiros.
CLÁUSULA DÉCIMA: A responsabilidade dos
sócios será limitada à importância do capital social.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações
sociais ainda que impliquem em alteração contratual,
poderão ser tomadas por sócios que representem a
maioria absoluta do capital da sociedade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade,
por todos os sócios, se obriga a cumprir rigorosamente
todas as leis, regulamentos e as instruções vigentes
ou que vierem a vigorar, referentes á Radiodifusão e
à Segurança Nacional.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As quotas da
sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o
consentimento unânime dos demais sócios, cabendo
a estes o direito de preferência na sua aquisição, na
proporção das quotas que possuírem e ainda com a
aquiescência do Poder Concedente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pelos serviços que
prestarem à sociedade, perceberão os sócios, a título de
pró-labore, quantia mensal ﬁxada em comum até o limite
de dedução ﬁscal, prevista na legislação do imposto de
renda, a qual será levada à conta de despesas gerais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica investido na
função de sócio-gerente da sociedade, o sócio Jorge
Luiz Quintana, para a qual ﬁca dispensado da prestação de caução, conforme preceitua o art. 12 da Lei nº
3.703 de 10 de janeiro de 1919.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O sócio-gerente
poderá fazer-se representar por procurador ou procuradores, que os representarão em todos os atos de interesse da sociedade, gerindo e administrando, desde
que com a aprovação prévia do Poder Concedente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de
cada ano, ser procedido o Balanço Geral da sociedade,
obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes
à matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios
proporcionalmente às quotas de capital que possuírem,
podendo os lucros, à critério dos sócios, serem distribuídos ou ﬁcarem em reserva na sociedade.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A distribuição dos
lucros será sempre sustada quando se veriﬁcar a
necessidade de atender a despesas inadiáveis que
impliquem no funcionamento normal da estação de
radiodifusão. Suprida a deﬁciência ﬁnanceira, os lucros líquidos restantes terão a destinação prevista na
Cláusulas Décima Sétima deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a socieda-
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de, ﬁcando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos
direitos e obrigações do de cujus, podendo nela fazeremse representar, enquanto indiviso o quinhão respectivo, por
um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.
Parágrafo primeiro: Apurados por balanço, os haveres do sócio falecido, serão pagos em cinco prestações mensais e igual, vencendo-se a primeira noventa
dias após apresentada à sociedade autorização judicial
que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o Registro do Comércio.
Parágrafo segundo: Fica, entretanto, facultada mediante consenso unânime entre os sócios e herdeiros,
outras condições de pagamento, desde que não afete
a situação econômico-ﬁnanceira da sociedade.
Parágrafo terceiro: Mediante acordo com os sócios supérstites, os herdeiros poderão ingressar na
sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto sua
capacidade jurídica.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os sócios declaram que
não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em
lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O Capital Social, na sua totalidade, pertencerá sempre a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: A responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa
da empresa caberão somente a brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A empresa não
poderá efetuar nenhuma alteração do seu instrumento social sem prévia autorização dos órgãos competentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos de acordo
com os dispositivos legais que regem a matéria.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Declaração de
Microempresa: Declaram, que a presente empresa
se enquadra no disposto do art. 2º, inciso I da Lei nº
9.841 de 5-10-99 e que o volume da sua receita bruta
não excederá o limite ﬁxado no art. 2º inciso I da Lei nº
9.841 não se enquadrando igualmente em nenhuma
das exclusões de que trata o art. 3º da referida lei.
E, por assim estarem justos e contratados, lavram,
datam e assinam, juntamente com duas testemunhas,
o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo
em todos os seus termos.
Capanema – PR, 20 de março de 2000. – Jorge
Luiz Quintana, Rogério Helias Carboni – José Teodomiro Martins, RG. 2.036.994/SSP/PR, Celita da Cruz
Medeiros, RG. 5.867.347-1/SSP/PR, testemunhas.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 781, DE 2004
(nº 160/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos
de Tamarana a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tamarana,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 992, de 12 da junho de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos
de Tamarana a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tamarana, Estado do Paraná, retiﬁcando-se o prazo de
autorização para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 722, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 980, de 12 de junho de 2002 – Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/Coronel
João Sá-BA, na cidade de Coronel João Sá-BA;
2 – Portaria nº 981, de 12 de junho de 2002 – Instituto Educacional e Assistencial Santina Caroca, na
cidade de São José de Espinharas-PB;
3 – Portaria nº 982, de 12 de junho de 2002
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Rio Negro-ACORI, na cidade de
Rio Negro-MS;
4 – Portaria nº 983, de 12 de junho de 2002 – Associação de Radiodifusão Comunitária Vista Alegre, na
cidade do Rio de Janeiro-RJ;
5 – Portaria nº 984, de 12 de junho de 2002 –
Associação Cultural Comunitária Família de Jataí, na
cidade de Jataí-GO;
6 – Portaria nº 985, de 12 de junho de 2002
– União dos Moradores das Ruas Nova e Dom Pedro
II, na cidade de Graça Aranha-MA;
7 – Portaria nº 986, de 12 de junho de 2002 – Sociedade de Desenvolvimento Comunitário e Social do
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Céu Azul – SODESCCA, na cidade de Valparaíso de
Goiás-GO;
8 – Portaria nº 987, de 12 de junho de 2002 – Associação da Rádio Comunitária Educativa Cristal FM,
na cidade de Corumbiara-RO;
9 – Portaria nº 988, de 12 de junho de 2002
– Associação Comunitária Alto da Lagoa, na cidade
de Pintadas-BA
10 – Portaria nº 989, de 12 de junho de 2002 – A
Voz de Lagoa Santa – Associação Comunitária LagoaSantense de Assistência Social e Radiodifusão, na
cidade de Lagoa Santa-MG;
11 – Portaria nº 990, de 12 de junho de 2002
– Associação Rádio Comunitária Nova Trento, na cidade de Flores da Cunha-RS;
12 – Portaria nº 992, de 12 de junho de 2002
– Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos
de Tamarana, na cidade de Tamarana-PR; e
13 – Portaria nº 993, de 12 de junho de 2002
– Associação Cultural e Comunitária de Celso Ramos,
na cidade de Celso Ramos-SC.
Brasília, 14 de agosto de 2002, – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 999 EM
Brasília, 12 de julho de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade, Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos de Tamarana, na cidade de Tamarana,
Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também servem de
elo à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con-
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substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53740.000765/99, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações
PORTARIA Nº 992, DE 12 DE JUNHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53740.000765/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos de Tamarana, com sede na Rua
Euzébio Barbosa de Menezes nº 510, centro, na cidade
de Tamarana, Estado do Paraná, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 23º43‘22”S e longitude em
51º05’39”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 318/2002-DOSR/SSR/MC
Referência:Processonº 53.740.000.765/99
de 27-9-1999.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária.
Interessado: Associação Comunitária
Cultural e Artística Amigos de Tamarana, localidade de Tamarana, Estado do Paraná.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos de Tamarana, inscrita no CNPJ sob o nº
03.410.746/0001-61, Estado do Paraná, com sede na
Rua Euzébio Barbosa de Menezes, nº 510, Cidade de
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Tamarana, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, por meio de requerimento datado de
24-9-1999, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
9-4-2001, Seção 3, que contempla a localidade onde
pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
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– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.

requerente, declaração do endereço da sede da Entidade, declaração de acordo com o subitem 14.2.7.1
ou 14.2.7.1.1 da Norma nº 2/98, bem como do subitem 6.11 (Projeto Técnico) e adequação do mesmo à
Norma nº 2/98 (ﬂs. 52 a 82).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂ. 70, ﬁrmado pelo
engenheiro responsável, onde estão resumidas as
seguintes informações:

7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de ﬂs. 4 a 82 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.

– os endereços da sede administrativa e
transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.

III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Rua Euzébio Barbosa de Menezes, nº
510, Centro, Cidade de Tamarana, Estado do Paraná,
de coordenadas geográﬁcas em 23º43’22” S de latitude e 51º5’39”W de longitude, consoantes aos dados
constantes no aviso no DOU de 9-4-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de ﬂ. 49, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I e
II da Norma nº 2/98, comprovação de válida existência
das Entidades que manifestaram apoio à iniciativa da

– identiﬁcação da entidade;

14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com a
Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 84 e 85.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos de Tamarana
– quadro diretivo
Presidente: Santino Canedo da Silva
Vice-presidente: L’hermite Silva Alves
Secretária: Nair Gonçalves da Silva
Tesoureiro: Eduardo Canedo da Silva
Dir. de Patrimônio: Nilson dos Santos
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Euzébio Barbosa de Menezes, nº 510, Centro, Cidade de Tamarana, Estado do Paraná;
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– coordenadas geográﬁcas
23º43’22”S de latitude e 51º05’39”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂ. 70 e “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação de Radcom”, ﬂs. 84 e 85,
que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária Cultural
e Artística Amigos de Tamarana, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53.740.000.765/99 de 27-9-1999.
Brasília, 20 de maio de 2002, – Adriana Guimarães Costa, Relatora da Conclusão Jurídica. – Neide
Aparecida da Silva, Relatora da Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 24 de maio de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 782, DE 2004
(Nº 161/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Fundação
Cultural e Recreativa Donaria Rodrigues a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serrano do Maranhão,
Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.133, de 26 de junho de 2002, que autoriza a
Fundação Cultural e Recreativa Donaria Rodrigues a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serrano do Maranhão,
Estado do Maranhão, retiﬁcando-o prazo de autoriza-
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ção para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 769, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodidifusão comunitária, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 214, de 25 de fevereiro de 2002
– Associação Comunitária, Cultural e Beneﬁcente TOPP
FM, na cidade de Santa Juliana-MG;
2 – Portaria nº 216, de 25 de fevereiro de 2002
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
de Roncador, na cidade de Roncador-PR;
3 – Portaria nº 1.051, de 26 de junho de 2002
– Associação Comunitária Beneﬁcente, Cultural de
Radiodifusão Sãomiguelense, na cidade de São Miguel do Anta-MG;
4 – Portaria nº 1.123, de 26 de junho de 2002
– Associação Comunitária Amigos do Rádio de Juiz
de Fora, na cidade de Juiz de Fora-MG;
5 – Portaria nº 1.126, de 26 de junho de 2002
– Associação de Desenvolvimento Comunitário do
Bairro Centro – ASDECOBAC, na cidade de Santa
Izabel do Pará-PA;
6 – Portaria nº 1.130, de 26 de junho de 2002
– Associação Comunitária Educativa Cidade FM de
Chupinguaia-RO, na cidade de Chupinguaia-RO;
7 – Portaria nº 1.131, de 26 de junho de 2002
– Associação Comunitária Jardinense, na cidade de
Santo Antônio do Jardim-SP;
8 – Portaria nº 1.132, de 26 de junho de 2002 – Associação Beneﬁcente Cultural Comunitária Educadora
“Rainha dos Anjos”, na cidade de Reginópolis-SP;
9 – Portaria nº 1.133, de 26 de junho de 2002
– Fundação Cultural e Recreativa Donaria Rodrigues,
na cidade de Serrano do Maranhão-MA;
10 – Portaria nº 1.168, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão Dr. José
Baptista Filho, na cidade de Nova Era-MG;
11 – Portaria nº 1.169, de 3 de julho de 2002
– Associação de Apoio Comunitário Bethel, na cidade
de Aparecida de Goiânia-GO;
12 – Portaria nº 1.177, de 3 de julho de 2002 – Associação Comunitária Cachoeirense de Radiodifusão,
na cidade de Carmo da Cachoeira-MG;
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13 – Portaria nº 1.184, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Ananás, na cidade de
Ananás-TO;
14 – Portaria nº 1.203, de 5 de julho de 2002
– Associação Comunitária Nova Era de Radiodifusão,
na cidade de Boa Esperança-MG; e
15 – Portaria nº 1.204, de 5 de julho de 2002
– Associação Comunitária Renascer de Inhaúma, na
cidade de Inhaúma-MG.
Brasília, 4 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.030 EM
Brasília, 1º de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Fundação Cultural e Recreativa Donaria
Rodrigues, cidade de Serrano do Maranhão, Estado
do Maranhão explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade como caput do art. 223,
da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, em uma demonstração de
receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse braço
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servem
de elo à integração de informações benéﬁcas em
todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53680.000832/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente. – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 1.133, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53680.000832/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Fundação Cultural e Recreativa Donaria Rodrigues, com sede na Rua dos Tucanos,
s/nº – Centro, na cidade de Serrano do Maranhão, Estado do Maranhão, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-à pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 1º51’03”S e longitude em
45º06’43”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 330/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53680000832/98
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Fundação Cultural e Recreativa Donaria Rodrigues, localidade de Serrano
do Maranhão, Estado do Maranhão.
I – Introdução
1. A Fundação Cultural e Recreativa Donaria Rodrigues, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o número
2.824.759/0001-14, no Estado do Maranhão, com sede
na Rua dos Tucanos s/nº – Centro, cidade de Serrano
do Maranhão, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, por meio de requerimento datado
de 16 de novembro de 1998, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade
que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – D.O.U., de
16 de agosto de 2001, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
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3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 12 à 152, dos autos.
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8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua das Patativas s/nº – Centro,
na cidade de Serrano do Maranhão, Estado do Maranhão, de coordenadas geográﬁcas em 1º51’03”S de
latitude e 45º06’43”W de longitude. Posteriormente o
endereço foi indicado como: Rua dos Tucanos (antiga Rua das Patativas) s/nº – Centro, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no D.O.U., de
16-8-01, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 85, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I,
II, III, IV, V , VIII, XIX e X da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, bem como
comprovante de válida existência das entidades que
manifestaram apoio à iniciativa, encaminhamento do
cartão do CNPJ, declaração do endereço da sede,
declaração de que não mantém vínculos com outra
entidade e denominação Fantasia. Encaminhamento
do Projeto Técnico (ﬂs. 88 à 152).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 130 e 131,
ﬁrmado engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações
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– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 153 e 154.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, atende os requisitos legais e normativos ao seu
pleito, seguindo-se informações básicas sobre a
entidade:
– nome
Fundação Cultural e Recreativa Donaria Rodrigues;
quadro diretivo
Presidente e Pres. do Conselho: Maria D. M. Rodrigues
Vice-presidente: José Milton P. Ferreira
Dir. Administrativo: Adiel Silva Fonseca
Membro do Cons. Deliberativo. Walber L. Pinto
Membro do Cons. Deliberativo: Elizabete P. Rocha
Membro do Cons. Deliberativo: Walmir Lima Pinto
Membro do Cons. Deliberativo: Leônidas Abreu
Membro do Cons. Deliberativo: Ivana Carvalho
Suplentes: Erenilde Pinto Ferreira
Suplentes: Martinho Silva
Suplentes: Cleuton Abreu
Suplentes: Edinaldo M. Carneiro
Suplentes: Carlos Oliveira
Suplentes: José Raimundo S. Oliveira
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– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua dos Tucanos (antiga Rua das Patativas) s/
nº Centro, cidade de Serrano do Maranhão, Estado
do Maranhão;
– coordenadas geográﬁcas
01º51’03” de latitude e 45º06’43” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 153 e 154, bem
como “Formulário de informações Técnicas” – ﬂs 130 e
131 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Fundação Cultural e Recreativa Donaria Rodrigues no sentido de conceder-lhe a
Outorga de Autorização radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53680000832/98, de
18 de novembro de 1998.
Brasília , 3 de junho de 2002. – Relator da conclusão Jurídica, Alexandra Luciana Costa, – Relatora da Conclusão Técnica, Neide Aparecida da
Silva,Chefe de Divisão /SSR pelo deferimento do pedido formulado.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
À Comissão de Educação – Decisão Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 783, DE 2004
(Nº 169/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Rádio Digital FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Ilha
Solteira, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.934, de 1º de outubro de 2002, que ou-
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torga permissão ao Sistema Rádio Digital FM Ltda.,
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ilha Solteira, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 919, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades.
1 – Portaria nº 1.932, de lº de outubro de 2002
– Sistema Regional de Comunicação Ltda., na cidade
de Guararapes – SP;
2 – Portaria nº 1.934, de 1º de outubro de 2002
– Sistema Rádio Digital FM Ltda., na cidade de Ilha
Solteira – SP;
3 – Portaria nº 1.937, de 1º de outubro de 2002
– Sistema Liberdade de Comunicação Ltda., na cidade
de Guaiúba – CE;
4 – Portaria nº 1.942, de 1º de outubro de 2002
– Rádio FM Mar Azul Ltda., na cidade de Itapema
– SC; e
5 – Portaria nº 1.951, de 1º de outubro de 2002
– Leste Sul Telecomunicações Ltda., na cidade de Indaial – SC.
Brasília, 29 de outubro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.329 EM
Brasília, 10 de outubro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se
a publicação da Concorrência nº 106/2000-SSR/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Ilha Solteira, Estado de São Paulo.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro
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de 1997, depois de analisar a documentação de
habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu
que o Sistema Rádio Digital FM Ltda., (Processo
nº 53830.000567/2000) obteve a maior pontuação
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo
Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.934, DE 1º DE OUTUBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53830.000567/2000, Concorrência nº 106/2000-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Rádio Digital FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ilha
Solteira, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 784, DE 2004
(Nº 182/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Sociedade Rádio Equatorial
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Boa Vista, Estado de Roraima.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere
a Portaria nº 463, de 29 de abril de 1993, que renova por 10 (dez) anos, a partir de 31 de julho de
1990, a permissão outorgada à Sociedade Rádio
Equatorial Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Boa Vista, Estado
de Roraima.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 286, DE 1993
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XLI, combinado com o § 1º do artigo 223, da Constituição
Federal, submeto à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o
ato constante da Portaria nº 463, de 28 de abril de
1993, que “renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Equatorial Ltda., pela Portaria nº 171,
de 23 de julho de 1980, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Boa Vista,
Estado de Roraima.
Brasília, 26 de maio de 1993. – Inocêncio
Oliveira.
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nora em freqüência modulada, na cidade Boa Vista,
Estado de Roraima.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando—o devidamente instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de
renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais apos deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 29111.000124/90, que lhe deu
origem.
Respeitosamente, – Hugo Napoleão Ministro de
Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 463, DE 28 DE ABRIL DE 1993
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, de acordo com o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
29111.000124/90, resolve:
I – Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10(dez)
anos, a partir de 31 de julho de 1990, a permissão
outorgada à Sociedade Rádio Equatorial Ltda., pela
Portaria nº 171, de 23 de julho de 1980, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Boa
Vista, Estado de Roraima.
II – A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á pelo Código

EM Nº 51/93-MC
Brasília, 12 de maio de 1993

Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes
e seus regulamentos.

Exce1entissimo Senhor Presidente da República,
Submeto a apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 463 , de 28 de abril de 1993, pela
qual renovei a permissão da Sociedade Rádio Equatorial Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so-

III – Este ato somente produzirá efeitos legais
apos deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
IV – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Hugo Napoleão.

500

22136

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2004

Julho de 2004

JULHO 2004

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 9

501

22137

502

22138

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2004

Julho de 2004

JULHO 2004

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 9

503

22139

504

22140

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 785, DE 2004
(Nº 184/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Sociedade Rádio Liberdade Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Guaratinguetá,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 13 de janeiro de 1997, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Liberdade Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Guaratinguetá,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 59, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 13 de janeiro de 1997, que “Renova a concessão da
Sociedade Rádio Liberdade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Guaratinguetá, Estado de São Paulo.
Brasília, 15 de janeiro de 1997. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 260/MC
Brasília, 16 de dezembro de 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 50830.000243/94,
em que a Sociedade Rádio Liberdade Ltda., solicita
renovação da concessão para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, outorgada conforme Portaria MVOP nº 555, de 1º de setembro de
1952, cuja última renovação ocorreu nos termos do
Decreto nº 89.487, de 28 de março de 1984, publicado
no Diário Oﬁcial da União do dia subseqüente, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1984, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972 e
no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida
e não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
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funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Com estas observações, lícito é se concluir que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.
5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Sociedade
Rádio Liberdade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Guaratinguetá, Estado
de São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000243/94,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de lº de maio de 1994, a concessão
da Sociedade Rádio Liberdade Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP nº 555, de 1º de setembro de 1952, e
renovada pelo Decreto nº 89.487, de 28 de março de
1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Guaratinguetá,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 1997; 176ª da Independência e 109º da República. – Fernando Henrique
Cardoso – Sérgio Motta.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 786, DE 2004
(Nº 192,2003, Na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação dos Produtores Rurais de Chacára a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Chácara, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 213, de 18 de abril de 2001, que autoriza
a Associação dos Produtores Rurais de Chácara a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Chácara, Estado
de Minas Gerais, retiﬁcando-se o prazo de autorização
para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 537, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, conforme
os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 199, de 18 de abril de 2001 – Associação Geral dos Trabalhadores de Cocalzinho de
Goiás – AGETACO, na cidade de Cocalzinho de Goiás – GO;
2 – Portaria nº 200, de 18 de abril de 2001 – Associação Comunitária de Radiodifusão CONEXÃO FM
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade
de Pirapetinga – MG;
3 – Portaria nº 202, de 18 de abril de 2001 – Associação Cultural São Sebastião, na cidade de Coimbra – MG;
4 – Portaria nº 203, de 18 de abril de 2001 – Associação Comunitária Itarantiense Nova Esperança,
na cidade de Itarantim – BA
5 – Portaria nº 204, de 18 de abril de 2001 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Ipê, na cidade de Ipé – RS;
6 – Portaria nº 208, de 18 de abril de 2001 – Associação Mercesana de Integração e Cultura – AMIC,
na cidade de Mercês – MG;
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7 – Portaria nº 213, de 18 de abril de 2001 – Associação dos Produtores Rurais de Chácara, na cidade
de Chácara – MG;
8 – Portaria nº 222, de 18 de abril de 2001 – Associação Comunitária Nova Aliança, na cidade de Piraúba – MG; e
9 – Portaria nº 234, de 18 de abril de 2001 – Associação Cultural de Lençóis Paulistas, na cidade de
Lençóis Paulistas – SP.
Brasília, 7 de junho de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 252 EM
Brasília, 18 de maio de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação dos Produtores
Rurais de Chácara, com sede na cidade de Chácara,
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, em uma demonstração de receptividade
da ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de
origem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo nº 53710.001562/98, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
Legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 213, DE 18 DE ABRIL DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53710.001562/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação dos Produtores
Rurais de Chácara, com sede na Rua Dona Manoela
Maria de Jesus Duque, nº 129/A, Centro, na cidade de
Chácara, Estado de Minas Gerais, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 21º40’20” S e longitude em
43º13’l8”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos Legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis
meses a contar da data de publicação do respectivo
decreto legislativo.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 71/2000-DORS/SSR/MC
Referência:
Processo
nº
53.710.001.562/98, de 30-11-98.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração de Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação dos Produtores
Rurais de Chácara de Radiodifusão localidade
de Chácara, Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. Associação dos Produtores Rurais de Chácara de Radiodifusão, inscrita no CGC sob o nº
02.152.279/0001-54, no Estado de Minas Gerais, com
sede na Rua Dona Manoela Maria de Jesus Duque,
129-A, Centro, Cidade de Chácara-MG, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por
meio de requerimento datado de 24 de novembro de
1.998, subscrito por representante legal, demonstrando
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
18 de março de 1999, seção 3, que contempla o logra-
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douro onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 01, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma
nº 20/908), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, em face
dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de armamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
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7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 01 a 150, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Praça Nicolau Mostaro, nº 28,
Centro, na cidade de Chácara, Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográﬁcas em 21º 40’ 20” S de
latitude e 43º 13’ 18” W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 183-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 75 a 78, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para alteração estatutária e apresentação do subitem 6.7, incisos I, II, III,
IV, V e VIII, entre outros, e posteriormente o subitem
6.11, (Projeto Técnico), da Norma 2/98, (ﬂs. 84, 85,
118 e 155).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs. 125, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
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– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 152 e 153. Na ocasião da
solicitação do licenciamento da estação, a Entidade
deverá indicar o nome do fabricante e o modelo do
transmissor certiﬁcado para o serviço de radiodifusão
comunitária de 25,0W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação dos Produtores Rurais de Chácara
de Radiodifusão;
– quadro diretivo
Presidente: João Neves da Rocha
Vice-Presidente: Abaitara Neder Pereira
1º Secretário: Hitler Vagner Cândido de Oliveira
2º Secretário: Ivone Maria de Paula
1º Tesoureiro: Maury de Almeida Picoli
2º Tesoureiro: Célio Aparecido de Paula
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Praça Nicolau Mostaro, nº 28, Centro, na cidade
de Chácara, Estado de Minas Gerais;
– coordenadas geográﬁcas
21º40’20”S de latitude e 43º13’18”W de longitude,
correspondentes aos cálculos efetuados na “Análise
Técnica de RadCom” – ﬂs. 75 a 78, e que se refere à
localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação dos Produtores
Rurais de Chácara de Radiodifusão, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
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do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.710.001.562/98, de 30
de novembro de 1998.
Brasília, 26 de Outubro de 2000.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 27 de outubro de 2000. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – Decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787 , DE 2004
(Nº 159/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Vista
Alegre a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 983, de 12 de junho de 2002, que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária Vista Alegre
a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, retiﬁcando—se o prazo de
autorização para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 722, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto
á apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 980, de 12 de junho de 2002 – Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/Coronel
João Sá–BA, na cidade de Coronel João Sá–BA;
2 – Portaria nº 981, de 12 de junho de 2002 – Instituto Educacional e Assistencial Santina Caroca, na
cidade de São José de Espinharas–PB;
3 – Portaria nº 982, de 12 de junho de 2002 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico
e Cultural de Rio Negro – ACORI, na cidade de Rio
Negro – MS;
4 – Portaria nº 983, de 12 de junho de 2002 – Associação de Radiodifusão Comunitária Vista Alegre, na
cidade do Rio de Janeiro – RJ;
5 – Portaria nº 984, de 12 de junho de 2002 –
Associação Cultural Comunitária Família de Jataí, na
cidade de Jataí – GO;
6 – Portaria nº 985, de 12 de junho de 2002
– União dos Moradores das Ruas Nova e Dom Pedro
II, na cidade de Graça Aranha – MA;
7 – Portaria nº 986, de 12 de junho de 2002 – Sociedade de Desenvolvimento Comunitário e Social do
Céu Azul – SODESCCA, na cidade de Valparaíso de
Goiás – GO;
8 – Portaria nº 987, de 12 de junho de 2002 – Associação da Rádio Comunitária Educativa Cristal FM,
na cidade de Corumbiara – RO;
9 – Portaria nº 988, de 12 de junho de 2002
– Associação Comunitária Alto da Lagoa, na cidade
de Pintadas – BA;
10 – Portaria nº 989, de 12 de junho de 2002 – A
Voz de Lagoa Santa – Associação Comunitária LagoaSantense de Assistência Social e Radiodifusão, na
cidade de Lagoa Santa – MG;
11 – Portaria nº 990, de 12 de junho de 2002
– Associação Rádio Comunitária Nova Trento, na cidade de Flores da Cunha – RS;
12 – Portaria nº 992, de 12 de junho de 2002
– Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos
de Tamarana, na cidade de Tamarana – PR; e
13 – Portaria nº 993, de 12 de junho de 2002 –
Associação Cultural e Comunitária de Celso Ramos,
na cidade de Celso Ramos – SC.
Brasília, 14 de agosto de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
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MC N° 995 EM
Brasília, 12 de julho de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade, Associação de Radiodifusão Comunitária Vista Alegre, na cidade do Rio de Janeiro/ Estado
do Rio de Janeiro, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mais, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53770.002967/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 983, DE 12 DE JUNHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53770.002967/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão
Comunitária Vista Alegre, com sede na Praça Treze de
Junho nº 108, Sobreloja, Cordovil, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
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Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 22º49’26”S e longitude em
43º18’02”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § V do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 319/2002-DOSR/SSR/MC
Referência:Processo nº 53770002967/98,
de 7-12-98.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Radiodifusão Comunitária Vista Alegre, localidade de Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
I – Introdução
1. A Associação de Radiodifusão Comunitária
Vista Alegre, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o
número 02.860.086/0001-58, no Estada do Rio de
Janeiro, com sede na Praça Treze de Junho 108
– Sobreloja – Cordovil, cidade do Rio de Janeiro,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimentos datados
de 4 de janeiro de 1998 e 13 de janeiro de 2000,
subscritos por representante legal, demonstrando
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos do Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU, de 17 de dezembro de 1999, Seção 3, que
contempla localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação de canal para a prestação do serviço, nos
termos do art. 12, do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.”, apresentando
ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
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II – Relatório

III – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nm 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Praça Treze de Junho nº 108,
Sobreloja – Cordovil, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, de coordenadas geográﬁcas
em 22º49’26”S de latitude e 43º18’02”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU de 17-12-99, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 112, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 6 à 144, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de armamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II
e X da Norma 02/98, comprovação de necessária alteração estatutária, bem como, encaminhamento do
cartão do CNPJ, declaração do endereço da sede e
encaminhamento do Proleto Técníco (ﬂs. 116 à 144).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 140 e 141,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagrama de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
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14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 145 e 146.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação de Radiodifusão Comunitária Vista
Alegre;
– quadro diretivo
Dir. Executivo e Vice Dir. de Operações:
Jorge Madeira Cardoso
Vice Dir. Executivo e Dir. de Operações:
Gilson Leite Carvalho
Dir. Administrativo.:
Luiz Carlos da Silva
Vice Dir. Administrativo.:
Alípio Carvalho Pinto
Dir. Financeiro:
Nilton da Silva Gomes
Vice Dir. Financeiro:
Vilson José Malta
localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça Treze de junho 108 – Sobreloja – Cordovil,
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
– coordenadas geográﬁcas
22º49’26” de latitude e 43º18’02” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 145 e 146, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 140
e 141 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão
Comunitária Vista Alegre, no sentido de conceder-lhe
a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53770002967/98, de 7 de fevereiro
de 1998.

JULHO 2004

Julho de 2004

Brasília, 21 de maio de 2002. – Relator da conclusão Jurídica, Alexandra Luciana Costa, Relator
da conclusão Técnica. Neide Aparecida da Silva.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasilia, de de 2002. – Nilton Geraldo Lemes
de Lemos, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
LEI Nº 10.597 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 788, DE 2004
(Nº 165/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio E Televisão Rotioner Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Icaraíma, Estado
do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.483, de 2 de agosto de 2002, que outorga permissão à Rádio e Televisão Rotioner Ltda. para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Icaraíma, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 771, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora, conforme os seguintes
atos e entidades:
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1 – Portaria nº 1.480, de 2 de agosto de 2002
– Saﬁra Radiodifusão Ltda., na cidade de Mamborê
– PR;
2 – Portaria nº 1.481, de 2 de agosto de 2002
– Sistema Syria de Comunicações Ltda., na cidade
de Icaraíma – PR;
3 – Portaria nº 1.482, de 2 de agosto de 2002
– Sesal – Comunicação e Informática Ltda., na cidade
de Ponta Grossa-PR;
4 – Portaria nº 1.483, de 2 de agosto de 2002
– Rádio e Televisão Rotioner Ltda., na cidade de Icaraíma – PR;
5 – Portaria nº 1.484, de 2 de agosto de 2002
– FM Som das Cataratas Ltda., na cidade de Foz do
Iguaçu – PR;
6 – Portaria nº 1.485, de 2 de agosto de 2002 – Rádio Juranda FM Ltda., na cidade de Juranda – PR;
7 – Portaria nº 1.486, de 2 de agosto de 2002
– Rádio Aquarela FM Ltda., na cidade de Realeza
– PR; e
8 – Portaria nº 1.487, de 2 de agosto de 2002
– Sistema Syria de Comunicações Ltda., na cidade de
Cafelândia – PR.
Brasília, 4 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 1.109 EM
Brasília, 9 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 25/98-SSR/MC, com vistas
à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Icaraíma, Estado do Paraná.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e
as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de
radiodifusão, concluiu que a Rádio e Televisão Rotioner
Ltda. obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos peLo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que bomologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, Juarez Quadros do Nascimento,
Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 1.483, DE 2 DE AGOSTO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de
28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que cotista do Processo nº 53740.000325/98, Concorrência
nº 25/98-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão á Rádio e Televisão
Rotioner Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Icaraíma, Estado do Paraná.
Parágrafo único A permissão ora outorgada regerse-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos tennos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA
CONTRATO SOCIAL
Neusa Maria José Costa Braga, brasileira, casada,
do comércio, residente e domiciliada nesta cidade de
Curitiba – Paraná, à Rua Eugênio Mocelin, 330, portadora da carteira do identidade RG nº l.653.718/PR., e
inscrição no CPF sob nº 240.032.639-87 e Nelson Luiz
Campos Figueiredo, brasileiro, casado, engenheiro civil,
residente e domiciliado na cidade de Curitiba – Paraná, a Dez. Otávio Amaral, 691 – apto. 21, portador da
carteira de identidade RUA nº 725.065-7/PR., inscrição
no CPF sob nº 167.730.129-53, Resolvem constituir
uma sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, regida pela Legislação em vigor e pelas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Denominação Comercial:
“Rádio e Televisão Rotioner Ltda.
Sede Foro: Rua Andre Zanetti, 340 – Mercês
– Curitiva-PR.
Prazo de Duração: – Indeterminado
Inicio de Atividades: – 14 de maio 1.997.
Atividade Econômica: – Execução do serviço de
telecomunicações, e serviços do radiodifusão, media-
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nia autorização do Ministério das Comunicações, na
forma da lei e da legislação vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA: obrigações: a sociedade
–compromete, por seus diretores e sócio. não efetuar
nenhuma alteração contratual – a prévia autorização do
Ministério das Comunicações. As quotas representativas do capital social são incaucionáveis a estrangeiros
ou pessoas jurídicas e inalienáveis a estrangeiros.
A sociedade se obriga a observar, com rigor que
se impõe em decretos, leis, regulamentos, portadas e
quaisquer outras decisões ou despachos emanados
do Ministério das Comunicações e Órgãos do Governo Federal, vigentes ou a vigir e referente a legislação dos serviços de radiodifusão sonora em geral. A
sociedade se compromete a manter em seu quadro
pessoal um mínimo de dois terços de empregados
brasileiros natos.
O administrador deverá ser brasileiro nato ou naturalizado a mais de 10 (dez) anos e a sua investidura
no cargo somente poderá ocorrer depois de ter sido
aprovado pelo Ministério das Comunicações.
A sociedade não poderá deter concessões ou
premiações para executar serviços de radiodifusão
sonora em geral no pais, além dos limites previstos
em lei.
CLÁUSULA TERCEIRA: Capital Social –
R$2.000,00 (dois mil reais), divididos em 2.000 quotas de RS1,00 cada uma, integralizado neste ato, em
moeda corrente do País e assim distribuído entre os
sócios.
Neusa Maria José Costa Braga: 1.000 quotas,
no valor de RS1.000,00 (Hum mil reais), e Nelson
Luiz Campos ﬁgueiredo: 1.000 quotas, no valor de
R$1.000,00 (Hum mil reais),
Neusa Maria J. Costa Braga 1000 quotas
R$1.000,00
Nelson L.C. Figueiredo 1000 quotas
R$1.000,00
Total 2000 quotas R$2.000,00
A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social.
As quotas de capital são indivisíveis em relação
a sociedade que para cada uma delas só reconhece
um proprietário.
As quotas de capital não poderão ser cedidas a
terceiros estranhos a sociedade, – o consentimento
expresso e escrito dos demais sócios bem como da
autorização do Ministério das Comunicações, e para
este ﬁm, o sócio retirante deverá comunicar a entidade
sua resolução. Em qualquer eventualidade, a sociedade
e os sócios remanescentes terão sempre preferência
na aquisição das quotas do sócio retirante.
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CLÁUSULA QUARTA: Gerente Geral: – Neusa
Maria José Costa Braga E Nelson Luiz Campos Figueiredo.
Uso da Firma: – Em conjunto. Ao sócio gerente,
na qualidade de gerente geral cabe o uso da ﬁrma e
a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial
da sociedade, sendo-lhe vedado o seu emprego em
negócio. estranho. ao objeto da sociedade, tais como
endossos, ﬁanças e cauções de favor. O sócio-gerente
ﬁca dispensado da prestação de caução.
Ao gerente geral no efetivo exercício de suas funções, perceberá a titulo de “pro-labore” uma remuneração mensal, ﬁnda anualmente pela sociedade.
CLÁUSULA QUINTA: balanço Geral: – Anualmente a 31 de Dezembro. Resultados: – atribuídos proporcionalmenteaos sócios Com cotas – integralizadas.
CLÁUSULA SEXTA: Desimpedimento: – Os sócios declaram que não estio incursos em nenhum dos
crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer
quaisquer atividades mercantis.
CLÁUSULA SÉTIMA: Deliberações Sociais: –
Parágrafo Primeiro: A sociedade não se dissolverá
por morte, interdição, falência ou retirada de qualquer
do sócios.
Em caso de falecimento de qualquer dos sócios,
os herdeiros legais, maiores, brasileiros natos, que
tiverem prévia autorização do Governo Federal, através do órgão competente, poderão ser admitidos na
sociedade, quando a maioria do capital assim decidir,
desde que ainda aceitem e ratiﬁquem as condições
vigente no Contrato Social.
Parágrafo Segundo: Se aos sócios sobreviventes
não convir, ou não existindo consenso de maioria, ou
falta de autorização prévia do Governo Federal aos legítimos sucessores do sócio falecido, a sociedade ou
os sócios remanescentes pagarão a quem de direito
a quota de capital e os haveres do sócio falecido, com
base no último balanço se o falecimento ocorrer no
primeiro semestre, o com base em Balanço especialmente levantado se o falecimento ocorrer no segundo
semestre do ano civil. O pagamento da importância
total aos legitimas sucessos, será efetuado em quatro
parcelas iguais vencíveis de três em três meses após
a homologação da partilha.
CLÁUSULA OITAVA: Disposições Finais: A sociedade poderá ter como sócio pessoa jurídica nacional,
com participação de até 30 % (trinta por cento) do capital, sem direito a voto, e pertencente exclusivamente
e nominalmente a brasileiros natos.
Os casos não previstos no presente instrumento serão resolvidos de acordo com os dispositivos que regulam
o funcionamento das sociedade por quotas de responsabilidade limitada, e pelos quais a sociedade se regerá, e
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pela legislação que disciplina a execução dos serviços de
sinais de telecomunicações e radiodifusão sonora.
CLÁUSULA NONA: Quaisquer dúvidas oriundas
do presente instrumento serão dirimidas de conformidade com as leis vigentes, ﬁcando desde já eleito o
foro de Curitiba – PR, para este ﬁm’
E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento contratual, em
três vias de igual teor e forma, mediania a presença
de duas testemunhas, obrigando-se, por si e por seus
herdeiros a cumpri-lo «a todos os seus terna.
Curitiba, 14 de maio de 1.997 – Neusa Maria
José Costa Braga, Nelson Luiz Campos Figueiredo; Testemunhas: Antonio Iensen RG 490/169-O/PR;
Larry de Camargo V. Nascimento, Advogado OAB
nº 18.028/PR, Salete Tereza Kovalski Desidélio, RG
4.512.171-2/PR.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 789, DE 2004
(Nº 176/2003, Na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza na Associação Comunitária Condorense a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Condor, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.969, de 1º de outubro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Condorense a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Condor, Estado do Rio Grande do
Sul, retiﬁcandose o prazo de autorização para 10 (dez)
anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de
11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 982, DE 2002.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
á apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
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1 – Portaria nº 1 963, de 1º de outubro de 2002
– Associação Comunitária Capetinguense de Radiodifusão – “ACCAR”, na cidade de Capetinga-MG;
2 – Portaria nº 1.964, de 1º de outubro de 2002
– Associação Comunitária Matele de Radiodifusão, na
cidade de Mateus Leme-MG;
3 – Portaria nº 1.965, de 1º de outubro de 2002
– Associação Pirapamenha de Promoção Social –
APROS, na cidade de Santana de Pirapama-MG;
4 – Portaria nº 1.966, de 1º de outubro de 2002
– Centro de Assistência Social de Palestina José Nogueira de Meio, na cidade de Palestina-AL;
5 – Portaria nº 1.967, de 1º de outubro de 2002
– Associação Comunitária Virgem dos Pobres, na cidade de Ibateguara-AL;
6 – Portaria nº 1.968, de 1º de outubro de 2002 – Associação Cultural Comunitária Popular FM de Capela do
Alto (ACCP/FM CA), na cidade de Capela do Alto-SP;
7 – Portaria nº 1.969, de 1º de outubro de 2002
– Associação Comunitária Condorense, na cidade de
Condor-RS;
8 – Portaria nº 1.970, de 1º de outubro de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação de Portel,
na cidade de Portel-PA
9 – Portaria nº 1971, de 1º de outubro de 2002
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cacimbas – ADCC, na cidade de Cacimbas-PB;
10 – Portaria nº 1.972, de 1º de outubro de 2002
– Associação Comunitária Antônio Vidal de Oliveira,
na cidade de Quixeré-CE;
11 – Portaria nº 1.973, de 1º de outubro de 2002
– Associação Comunitária Bonitense de Radiodifusão
– ACB, na cidade de Bonito-MS;
12 – Portaria nº 1.974, de 12 de outubro de 2002
– Núcleo de Apoio Rádio Comunitária “Colônia”, na
cidade de Porto Real-RJ;
13 – Portaria nº 1.975, de 1º de outubro de 2002
– Associação Comunitária e Cultural de Maravilha
– Alagoas, na cidade de Maravilha-AL;
14 – Portaria nº 1.977, de 1º de outubro de 2002
– Centro Comunitário de Jacundá, na cidade de Jacundá-PA e
15 – Portaria nº 1.978, de 12 de outubro de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão Rainha da
Paz, na cidade de Ilicínea-MG.
Brasília, 11 de novembro de 2002. – Marco Maciel.
MC nº 1.367 EM
Brasília, 18 de outubro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
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que a entidade Associação Comunitária Condorense,
na cidade de Condor, Estado do Rio Grande do Sul,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53528.000202/99, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.969, DE 1º DE OUTUBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53528.000202/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Condorense, com sede na Av. do Comércio, nº 1.211, na
cidade de Condor, Estado do Rio Grande do Sul, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 28º12’l5”S e longitude em
53º28’39”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 496/2002–DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53528000202/99,
de 17-9-99.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária
Condorense, localidade de Condor, Estado
do Rio Grande do Sul.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Condorense, inscrita
no CNPJ sob o número 03.297.770/0001-36, no Estado
do Rio Grande do Sul, com sede na Av. do Comércio
nº 1211, cidade de Condor, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 30 de agosto de 1999, subscrito
por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – D.O.U., de
11 de dezembro de 2001, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
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aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 Norma
nº 2/98 de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados á entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 5 à 161, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado na Rua do Comércio nº 1211, na cidade de
Condor, Estado do Rio Grande do Sul, de coordenadas
geográﬁcas em 28º12’15”S de latitude e 53º28’39”W de
longitude, consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no D.O.U., de 11-12-01, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
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documento de folhas 116, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I e
II da Norma n° 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, declaração do endereço da sede,
encaminhamento de cópia do cartão do CNPJ e apresentação do projeto técnico (ﬂs. 119 à 161).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 152, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com
a Norma n° 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11. Folhas 162 e 163.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
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17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária Condorense;
• quadro diretivo
Presidente: Vanderlei dos Santos Teixeira
Diretor Adm. e Financeiro: Antônio Luiz Teixeira Candido
Diretor Técnico Operacional: Narciso Egidio Rohrig
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua do Comércio nº 1.211, cidade de Condor,
Estado do Rio Grande do Sul
• coordenadas geográﬁcas
28º12’15” de latitude e 53º28’39” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Analise de Instalação da Estação” – ﬂs. 162 e 163, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 152 e
que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Condorense, no sentido de conceder-lhe a Outorga de
Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53528000202/99, de 17 de setembro de 1999.
Brasília, 4 de setembro de 2002. – Alexandra Luciana Costa, Relatora da conclusão Jurídica – Neide
Aparecida da Silva, Relatora da conclusão Técnica.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 9 de setembro de 2002. – Nilton Geraldo Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
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institui o Serviço de Radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação Decisão Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 790, DE 2004
(Nº 185/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Difusora Balsa Nova Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Balsa Nova,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 22 de setembro de 1997, que renova,
por 10 (dez) anos, a partir de 15 de maio de 1996, a
concessão da Rádio Difusora Balsa Nova Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Balsa
Nova, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.067, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 22 de setembro de 1997, que “Renova a
concessão da Rádio Difusora Balsa Nova Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Balsa Nova, Estado do Paraná.”
Brasília, 24 de setembro de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 193/MC
Brasília, 15 de setembro de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 53740.000037/96,
em que a Rádio Difusora Balsa Nova Ltda., solicita
renovação da concessão para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Balsa Nova, Estado do Paraná, outorgada originariamente
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como permissão conforme Portaria MC nº 126, de 14
de maio de 1986, publicada no Diário Oﬁcial da União
15 seguinte, tendo passado à condição de concessionária em virtude de aumento de potência de sua
estação transmissora, autorizado nos termos da EM
nº 141/85-GM, de 2l de julho de 1987, publicada em
29 subseqüente.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida
e não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Com estas observações, lícito é se concluir que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 15 de maio de 1996.
5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

Paraná, outorgada originariamente como permissão
pela Portaria MC nº 126, de 14 de maio de 1986, publicada no Diário Oﬁcial da União em 15 seguinte, tendo
passado à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
autorizado nos termos da EM nº 141/85-GM, de 21 de
julho de 1987, publicada em 29 subseqüente.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – Fernando Henrique
Cardoso – Sergio Motta.

DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1997

A Rádio Difusora Balsa Nova Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias,
na cidade de Balsa Nova, Estado do Paraná, requer
renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo
termo ﬁnal ocorreu em 14 de maio de 1996.

Renova a concessão da Rádio Difusora Balsa Nova Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Balsa Nova, Estado do Paraná.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000037/96-19,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 15 de maio de 1996, a concessão da
Rádio Difusora Balsa Nova Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Balsa Nova, Estado do

PARECER nº 127/SEJUR/DMC-PR
Referência: Processo nº 53740.000037/96
Interessada: Rádio Difusora Balsa Nova
Ltda.
Assunto: Renovação da outorga.
Ementa: Concessão para executar o serviço de radiodifusão sonora, cujo prazo teve
seu termo ﬁnal em 14 de maio de 1996.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida
societária.
Conclusão: Pelo deferimento.

Dos Fatos
1. Mediante a Portaria-MC nº 126, de 14 de maio
de 1986, foi autorizada permissão à Rádio Difusora
Balsa Nova Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, em Balsa Nova, Estado do Paraná.
2. A outorga em apreço começou a vigorar em
15 de maio de 1986, data da publicação da portaria
de permissão no Diário Oﬁcial.
3. A entidade obteve autorização para aumentar
a sua potência, através da Portaria nº 046, de 20 de
março de 1995, passando conseqüentemente, à condição de concessionária.
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Cumpre ressaltar que, durante o período de vigência da outorga, a entidade foi advertida, conforme
se veriﬁca na informação de ﬂs. 38.
Do Mérito
5. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o
serviço de televisão, que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º), períodos
esses que foram mantidos pela atual Constituição (art.
22, § 5º).
6. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, determina que:
Art. 27: os prazos de concessão e de permissão
serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão
sonora e de 15 (quinze) para o de televisão”.
7. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior
ao término da vigência da outorga.
8. O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 17 de
janeiro de 1996, dentro, pois, do prazo legal, e o prazo de vigência da concessão deverá ser renovado a
partir de 15 de maio de 1996.
9. A requerente têm seus quadros societário e
diretivo aprovados, respectivamente, pela Portaria nº
001, de 2 de janeiro de 1996, com as seguintes composições:
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Conclusão
Pelo exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos é
Coordenação Geral de Radiodifusão e Aﬁns, para
prosseguimento.
É o parecer.
A consideração da Sra. Delegada.
Curitiba, 31 de julho de 1996. – Alvyr Pereira de
Lima Jr. Chefe do Serviço Jurídico.
De Acordo.
À Coordenação Geral de Radiodifusão e Aﬁns/
DPOUT/SFO/MC, para prosseguimento.
Curitíba, 31 de julho de 1996. – Tereza Fialkoski
Dequeche, Delegada.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 791, DE 2004
(Nº 186/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Dom Quirino para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 28 de dezembro de 1998, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 20 de outubro de 1990, a
concessão da Fundação Dom Quirino para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM N° 1.720, DE 1998

10. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas, conforme mencionado às ﬂs. 34.
11. É regular a situação da entidade perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações–FISTEL,
conforme demonstrado às ﬂs. 35.
12. Consultando o Cadastro Nacional de Radiodifusão, veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e dirigente não ultrapassam os limites ﬁxados pelo artigo
12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato constante do decreto de 28 de dezembro de 1998, que
“Renova a concessão outorgada à Fundação Dom
Quirino, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado
de Minas Gerais”.
Brasília, 30 de dezembro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.
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EM N° 408/MC
Brasília, 17 de dezembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 29104.000081/91,
em que a Rádio Mucuri Ltda., solicita renovação da
concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado de
Minas Gerais, outorgada conforme Decreto nº 85.048,
de 18 de agosto de 1980, cujo contrato de concessão
foi publicado no Diário Oﬁcial da União de 20 de outubro do mesmo ano.
2. Ressalte-se que, no curso dos procedimentos
da renovação, foi autorizada a transferência direta da
concessão para a Fundação Dom Quirino, conforme
decreto de 14 de outubro de 1997, publicado no Diário
Oﬁcial da União de 15 seguinte.
3. Observe-se que o pedido em questão foi intempestivamente apresentado a este ministério, em 18 de
janeiro de 1991, o que não se constitui em obstáculo à
renovação, pois que o ato de outorga original está amparado juridicamente, considerando as disposições contidas
na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou,
admitindo-se o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
4. Com essas observações, lícito é concluir-se que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
5. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 20 de outubro de 1990, já em favor
da Fundação Dom Quirino.
6. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223, da Constituição.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de estado das Comunicações Interino.
DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada á Fundação Dom Quirino, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado de Minas Gerais.
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O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
29104.0000811/91,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 20 de outubro de 1990, a concessão
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado de Minas Gerais, originariamente
outorgada à Rádio Mucuri Ltda., pelo Decreto nº 85.048,
de 18 de agosto de 1990, cujo contrato de concessão foi
publicado no Diário Oﬁcial da União de 20 de outubro
seguinte, e transferida para a Fundação Dom Quirino
pelo decreto de 14 de outubro de 1997.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – Fernando Henrique
Cardoso – Juarez Quadros do Nascimento.
PARECER CONJUR/MC Nº 1.134/98
Referência: Processo nº 29104.000081/91
Origem: Delegacia do MC no Estado de
Minas Gerais
Interessada: Fundação Dom Quirino
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média ,
cujo prazo teve seu término em 20-10-1990.
Pedido apresentado intempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida
societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido
Trata, o presente processo, de renovação de
outorga para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado de Minas Gerais, ressaltando que o requerimento
de renovação respectivo foi apresentado pela Rádio
Mucuri Ltda., outorga essa transferida para a Fundação Dom Quirino, no curso dos procedimentos da
renovação, em cujo nome deverão ser expedidos os
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atos de renovação, tudo conforme análise contida no
presente parecer.
2. Mediante Decreto nº 85.048, de 18 de agosto
de 1980, foi originariamente outorgada concessão à
Rádio Mucuri Ltda., explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Teóﬁlo Otoni,
Estado de Minas Gerais.
3. A outorga em questão começou a vigorar em
20 de outubro de 1990, data de publicação do correspondente contrato de concessão no Diário Oﬁcial da
União.
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora, e de 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais ( art. 33 – § 3º),
períodos estes mantidos pela atual Constituição ( art.
223 – § 5º).
5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, declara:
”Art. 27. Os prazos de concessão e permissão serão de 10 (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos
para o de televisão”.
6. De acordo com o art. 4° da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anteriores ao término do respectivo prazo.
7. O prazo de vigência desta concessão teve seu
termo em 20 de outubro de 1990, sendo que o pedido
de renovação foi protocolizado na Delegacia do MC
no Estado de Minas Gerais, 18 de janeiro de 1991,
intempestivamente, portanto.
8. Observamos que, no curso dos procedimentos
da renovação, foi autorizada a transferência direta da
concessão para a Fundação Dom Quirino, consubstanciada no decreto de 14 de outubro de 1997, publicado
no Diário Oﬁcial da União de 15 seguinte, sendo pacíﬁco o entendimento desta Consultoria Jurídica quanto
a juridicidade das autorizações de transferência de outorga, mesmo estando elas sujeitas à renovação.
9. A Fundação Dom Quirino tem seu quadro diretivo assim composto:
Diretor Presidente – Pe. Joel Ferreira da Silva
Diretor Vice-presidente – Lourenço de Souza Gomes
Pereira
Diretor Tesoureiro – Hugo Bento Vilella
Diretor Secretário – Pe. José Carlos de Mattos Silva
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10. No que respeita à intempestividade do pedido
acima mencionada, observamos que a legislação que
trata da renovação das concessões e permissões está
consubstanciada na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, regulamentada pelo Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983.
11. Nos termos da referida legislação, “as entidades que pretenderem a renovação do prazo de
concessão ou permissão deverão dirigir requerimento ao órgão competente do Ministério das Comunicações no período compreendido entre o 6º (sexto) e o
3º (terceiro) mês anteriores ao término do respectivo
prazo”. (art. 4º da Lei nº 5.785/72 e art. 3º do Decreto
nº 88.066/83).
12. O citado Decreto nº 88.066/83, em seu art.
7º, assim dispõe:
“Art. 7º A perempção da concessão ou
permissão será declarada quando, terminado
o prazo:
I – a renovação não for conveniente ao
interesse nacional;
II – veriﬁcar-se que a interessada não
cumpriu as exigências legais e regulamentares
aplicáveis ao serviço, ou não observou suas
ﬁnalidades educativas e culturais”.
13. Este ministério, ao dar curso ao pedido intempestivo de renovação, formulando exigências compatíveis à espécie, assentiu na continuidade do processo,
reconhecendo-o sanável, admitindo, de modo indireto
mas inequívoco, que os estudos inerentes se concluíssem no sentido da renovação, inviabilizando, desta
forma, a conversão do processo de renovação, nesta
fase, em processo de revisão, visando a perempção,
diante da não oposição expressa ao trâmite processual
iniciado, na forma em que foi iniciado.
14. O procedimento de perempção da outorga
deveria partir de iniciativa deste órgão, até porque os
contratos de concessão rezam cláusula determinativa
de que “ﬁndo o prazo da outorga, salvo procedimento
tempestivo de renovação e respectivo deferimento, será
a mesma declarada perempta, sem que a concessionária tenha direito a qualquer indenização”.
15. Assim é que, medidas administrativas atinentes à declaração de perempção da outorga, já deveriam
ter sido consumadas por este ministério, não se justiﬁcando, agora, tal providência, inclusive considerando-se
a transferência direta da concessão autorizada.
16. No caso em tela, houve, isto sim, uma manifestação da vontade deste órgão – a formulação de
exigência – presumindo-se o reconhecimento do Poder
Concedente na normalidade do processo, porquanto
não argüida a perempção no momento apropriado e
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conduzido o processo, devidamente saneado, para o
procedimento normal de renovação.
17. Diante do concurso das circunstâncias que
envolvem a presente renovação, deve o processo seguir em seu trâmite, sendo viável, juridicamente, que
se autorize a postulada renovação, por 10 anos, a
partir de 20 de outubro de 1990, já em nome da nova
concessionária, Fundação Dom Quirino.
18. A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme indica o setor de engenharia à ﬂ. 33.
19. É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de ﬂ. 46.
20. Estando cumpridas as praxes processuais,
no que se refere a análise técnico-jurídica da matéria,
proponho o encaminhamento dos autos, acompanhados
de minutas dos atos próprios – exposição de motivos
e decreto, à consideração do Senhor Ministro que, em
os aprovando, os submeterá ao Senhor Presidente da
República, para os ﬁns previstos no Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão.
21. Posteriormente, de acordo com o art. 223,
§ 3º, da Constituição, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, a ﬁm de que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 26 de novembro de 1998. – Zilda Beatriz
Silva de Campos de Abreu, Advogada.
De acordo. Á consideração da Sra. CoordenadoraGeral de Assuntos Jurídicos de Comunicações .
Brasília , 26 de novembro de 1998. – Maria da
Glória Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
Aprovo. Submeto á Sra. Consultora Jurídica.
Brasília, 26 de novembro de 1998. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 792, DE 2004
(Nº 188/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Sociedade Rádio Camaquense Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Camaquã,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 15 de setembro de 2000, que renova,
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por 10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 1993,
a concessão da Sociedade Rádio Camaquense Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.358, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicaç5es, o ato constante do decreto de
15 de setembro de 2000, que “renova concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Jornal de Itabuna S/A, a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Itabuna – BA
(onda média);
2 – Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Itabuna – BA
(onda média);
3 – Rádio Jornal da Cidade Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Salvador – BA
(onda média);
4 – Rádio Araripe de Campos Sales Ltda., a partir
de 15 de janeiro de 1992, na cidade de Campos Sales
– CE (onda média);
5 – Rádio Educadora do Nordeste e Correio da
Semana Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Sobral – CE (onda média);
6 – Rádio Brasília Ltda., a partir de 4 de outubro
de 1998, na cidade de Brasília – DF (onda média);
7 – Fundação Bom Jesus de Cuiabá, a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Cuiabá – MT
(onda média);
8 – Fundação Evangélica Boas Novas, originariamente Rádio e Televisão Guajará Ltda., a partir de
18 de novembro de 1993, na cidade de Belém – PA
(onda média);
9 – Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Marajó
Ltda., a partir de 5 de agosto de 1993, na cidade de
São Sebastião da Boa Vista – PA (onda média);
10 – Rádio Nordeste Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Natal – RN (onda
média);
11 – Sociedade Rádio Camaquense Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Camaquã
– RS (onda média);
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12 – Rádio Ariquemes Ltda., a partir de 4 de
junho de 1991, na cidade de Ariquemes – RO (onda
média);
13 – Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Belém – PA
(onda tropical); e
14 – TV São José do Rio Preto Ltda., a partir de
11 de outubro de 1999, na cidade de São José do Rio
Preto – SP (sons e imagens).
Brasília, 25 de setembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 308/MC
Brasília 23 de agosto de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Jornal de Itabuna S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Itabuna, Estado da Bahia (Processo nº
53640.002001/93);
• Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Itabuna, Estado da Bahia (Processo nº
53640.001590/93);
• Rádio Jornal da Cidade Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Salvador, Estado da Bahia (Processo nº
53640.001544/93);
• Rádio Araripe de Campos Sales Ltda., concessionária de serviço radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campos Sales, Estado do Ceará
(Processo nº 29108.000379/91);
• Rádio Educadora do Noroeste e Correio da Semana Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Sobral, Estado
do Ceará (Processo nº 29650.000745/93);
• Rádio Brasília Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Brasília, Distrito Federal (Processo nº 53000.000982/99);
• Fundação Bom Jesus de Cuiabá, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso (Processo
nº 53690.000135/93);
• Fundação Evangélica Boas Novas, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Belém, Estado do Pará (Processo
nº 53720.000037/93);
• Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Marajó
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora
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em onda média, na cidade São Sebastião da Boa Vista,
Estado do Pará (Processo nº 53720.000260(93);
• Rádio Nordeste Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Natal, Estado do Rio Grande do Norte (Processo
nº 53780.000061/93);
• Sociedade Rádio Camaquense Ltda., concessionária de serviço d radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Camaquã, Estado do Rio Grande
do Sul (Processo nº 50790.000831/93);
• Rádio Ariquemes Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia (Processo nº
29120.000018/91);
• Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Belém, Estado do Pará (Processo
nº 50720.000119/93);
• TV São José do Rio Preto Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000667/99).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972. e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias á renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto á superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput,
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
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Art.1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Jornal de Itabuna S/A, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Itabuna, Estado da
Bahia, outorgada pelo Decreto nº 51.175, de 10 de agosto de 1961, e renovada pelo Decreto nº 92.855, de 27
de junho de 1986 (Processo nº 53640.002001/93);
II – Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993 na cidade de Itabuna, Estado
da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 45.971, de 9 de
maio de 1959, e renovada pelo Decreto nº 91.521, de 9
de agosto de 1985 (Processo nº 53640.001590/93);
III – Rádio Jornal da Cidade Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 38.568,
de 13 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto
nº 90.807, de 11 de janeiro de 1985 (Processo nº
53640.001544/93);
IV – Rádio Araripe de Campos Sales Ltda., a
partir de 15 de janeiro de 1992, na cidade de Campos Sales, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto
nº 86.530, de 3 de novembro de 1981 (Processo nº
29108.000379/91);
V – Rádio Educadora do Nordeste e Correio da
Semana Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993,
na cidade de Sobral, Estado do Ceará, outorgada pelo
Decreto nº 43.032, de 14 de janeiro de 1958, e renovada pelo Decreto nº 91.567, 23 de agosto de 1985
(Processo nº 29650.000745/93);
VI – Rádio Brasília Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Brasília, Distrito Federal,
outorgada pelo Decreto nº 96.750, de 22 de setembro
de 1988 (Processo nº 53000.000982/99);
VII – Fundação Bom Jesus De Cuiabá, a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, outorgada peão Decreto nº
38.078, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 91.492, de 29 de julho de 1985 (Processo
nº 53690.000135/93);
VIII – Fundação Evangélica Boas Novas, a partir de 18 de novembro de 1993, na cidade de Belém,
Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio e
Televisão Guajará Ltda., conforme Decreto nº 929, de
30 de abril de 1962, renovada pelo Decreto nº 93.054,
de 31 de julho de 1986, e transferida pelo Decreto de 4
de junho de 1998, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 53720.000037/93);
IX – Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Marajó
Ltda., a partir de 5 de agosto de 1993, na cidade de
São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará, outor-
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gada pelo Decreto nº 88.337, de 30 de maio de 1983
(Processo 53720.000260/93);
X – Rádio Nordeste Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, outorgada pelo Decreto nº 35.147,
de 5 de março de 1954, e renovada pelo Decreto
nº 90.421, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
53780.000061/93);
XI – Sociedade Rádio Camaquense Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Camaquã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 45.665, de 30 de março de 1959, e renovada pelo
Decreto nº 58.887, de 19 de outubro de 1983 (Processo nº 50790.000831/93);
XII – Rádio Ariquemes Ltda., a partir de 4 de
junho de 1991, na cidade de Ariquemes, Estado de
Rondônia, outorgada pelo Decreto nº 85.887, de 8 de
abril de 1981 (Processo nº 29120.000018/91).
Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Belém, Estado
do Pará, outorgada á Rádio Clube do Pará PRC – 5
Ltda., pela Portaria MVOP nº 613, de 22 de dezembro
de 1939, e renovada pelo Decreto de 30 de julho de
1992 (Processo nº 50720.000119/93).
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 11 de outubro de 1999, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, outorgada à TV São
José do Rio Preto Ltda., pelo Decreto nº 90.056, de 14
de agosto de 1984 (Processo nº 53830.000667/99).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 15 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. – Fernando Henrique Cardoso,
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
SOCIEDADE RÁDIO CAMAQUENSE LTDA.
CAMAQUÃ – RS
JOÃO BALTEZAN FEPREIRA – brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS,
á Rua Amélia Telles, nº 280, portador do CIC/MF nº
00l.660.220/04 e OAB nº 6459, e

528

22164

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

VITOR HUGO FERLAUTO – brasileiro, casado,
do comércio, residente e domiciliado em Porto Alegre/
RS, á Rua Barão de Santo Ângelo, nº 166, portador
do CIC/MF nº 062.940.300—72.
Ambos sócios cotistas da Sociedade Rádio Camaquense Ltda., sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, estabelecida em Camaquã, á Rua General
Zeca Netto, nº 1396, CGCMF, nº 87.967.410/000l—94,
com Contrato Social arquivado na MM. Junta Comercial do Estado Rio Grande do Sul sob nº 66.640, Em
12 de maio de 1952, e com sua última alteração contratual arquivada sob nº 810.998, de 13 de janeiro de
1988, resolvem de comum acordo alterarem os referidos instrumentos, mediante as seguintes cláusulas
e condições:
I – Do Capital Social
O Capital da empresa, que atualmente é de
Cr$150,O0 (Cento e cinquenta cruzeiros), passará a
ser de Cr$300.000.000,00 (Trezentos milhões de cruzeiros), da seguinte forma:
Cr$297.433.350,89 (Duzentos e noventa e sete
milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e
cinquenta cruzeiros e oitenta e nove centavos), com o
aproveitamento do saldo da conta Correção Monetária
do Capital Social;
Cr$2.566.499,ll(dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove cruzeiros e onze centavos em moeda corrente nacional,
integralizado no ato da assinatura do presente instrumento.
II – Da Distribuição
Em decorrência de aumento do capital social, o
mesmo ﬁcará distribuído entre os sócios quotistas, nos
valores e percentuais a seguir discriminados:
João Baltezan Ferreira – 98% Cr$294.000.000,00
Vitor Hugo Ferlauto – 02% Cr$6.000.000,00
– TOTAIS –.... 100% Cr$ 300.000.000,00
III – Das Disposições Gerais
A responsabilidade dos sócios é limitada a
import&ncia do capital social na forma da lei.
Paragráfo 1º Os sócios declaram que não estão
incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que
os impeça de exercer a atividade mercantil.
IV – Das Disposições Finais
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as
cláusulas e condições do Contrato Social e sua Alteração Contratual, não modiﬁcadas pelo presente instrumento de alteração contratual.
E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento de Alteração Contratual,
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em 2 (Duas) vias, todas de igual teor e forma na presença de 2 (duas) testemunhas instrumentárias.
Camaquã, RS, 2 de janeiro 1993. – João Baltezan Ferreira, Vitor Hugo Ferlauto. – Testemunhas:
Decio Miolli Danelon, Adriana Collet Olson.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 793, DE 2004
(Nº 190/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cristal de Rádio Difusão Comunitária a
executar serviço de rádiodifusão comunitária na cidade de Ametista do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 511, de 23 de agosto de 2000, que autoriza
a Associação Cristal de Radiodifusão Comunitária a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ametista do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, retiﬁcando—se o prazo
de autorização para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.670, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto ã apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 506, de 23 de agosto de 2000
– Associação Rádio Comunitária de Extremoz, na cidade de Extremoz-RN;
2 – Portaria nº 507, de 23 de agosto de 2000
– Associação Comunitária de Comunicação Manairama de Apoio às Comunidades do Município de Ouro
Branco, na cidade de Ouro Branco-RN;
3 – Portaria nº 508, de 23 de agosto de 2000
– Fundação Elizabete Elita de Lima, na cidade de Caraúbas-RN;
4 – Portaria nº 510, de 23 de agosto de 2000
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Lagoa de Pedras/RN, na cidade de Lagoa de Pedras-RN;
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5 – Portaria nº 511, de 23 de agosto de 2000
– Associação Cristal de Radiodifusão Comunitária, na
cidade de Ametista do Sul-RS;
6 – Portaria nº 519, de 25 de agosto de 2000
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Mineiros do Tietê (SP), na cidade de Mineiros do
Tietê-SP;
7 – Portaria nº 520, de 25 de agosto de 2000
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá-ES, na cidade de Santa Maria de
Jetibá-ES;
8 – Portaria nº 521, de 25 de agosto de 2000 – Associação do Desenvolvimento Comunitário de Cacimba
de Dentro, na cidade de Cacimba de Dentro-PB;
9 – Portaria nº 522, de 25 de agosto de 2000
– Associação de Moradores e Amigos do Morro de
São Jorge, na cidade de Macaé-RJ;
10 – Portaria nº 539, de 14 de setembro de 2000
– Associação Comunitária de Comunicação (Rádio Comunitária Muaná EM), na cidade de Muaná-PA;
11 – Portaria nº 540, de 14 de setembro de 2000
– Associação Comunitária do Desenvolvimento Social
de Igaporã, na cidade de Igaporã-BA; e
12 – Portaria nº 578, de 22 de setembro de 2000
– Associação Cultural Comunitária de Pedreira, na cidade de Pedreira-SP.
Brasília, 9 de novembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 543/MC
Brasília, 19 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada Associação Cristal de Radiodifusão Comunitária, com sede na cidade de Ametista
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosofa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53790.001528/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 511, DE 23 DE AGOSTO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53790.001528/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cristal de Radiodifusão Comunitária, com sede na Avenida Bento Gonçalves, s/nº, Bairro Centro, na cidade de Ametista do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 27º21’33”S e longitude em
53º10’55”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 794, DE 2004
(nº 195/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Lite FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 194, de 17 de abril de 2001, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a permissão outorgada à Rádio Lite FM Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.025, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituiçﬂo Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, renovações de permissão
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 288, de 20 de junho de 2000
– Rádio Luz e Alegria Ltda., na cidade de Frederico
Westphalen – RS;
2 –- Portaria nº 727, de 7 de dezembro de 2000
– Rede Popular de Comunicações Ltda., na cidade de
Rio Grande – RS;
3 – Portaria nº 182, de 17 de abril de 2001 – Rádio Paulista de Avaré, na cidade de Avaré – SP;
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4 – Portaria nº 185, de 17 de abril de 2001 – Rádio
Vox 90 Ltda., originariamente Rádio Cultura de Americana Ltda., na cidade de Americana – SP;
5 – Portaria nº 189, de 17 de abril de 2001 – Empresa Fluminense de Comunicação Ltda., originariamente Rádio Difusora Fluminense Ltda, na cidade de
Niterói – RJ;
6 – Portaria nº 191, de 17 de abril de 2001 – Boa
Sorte – Rádio e Televisão Ltda, originariamente Radiodifusão e Comunicação ABC Ltda, na cidade de
Araguaína – TO;
7 – Portaria nº 194, de 17 de abril de 2001 – Rádio Lite FM Ltda., originariamente Rádio Antena Um
Ltda., na cidade do Rio de Janeiro – RJ;
8 – Portaria nº 349, de 28 de junho de 2001
– Rádio Ruy Barbosa Ltda., na cidade de Rui Barbosa – BA;
9 – Portaria nº 350, de 28 de junho de 2001 – Rádio Rural de Concórdia Ltda., originariamente Fundação
Rádio Rural, na cidade de Concórdia – SC;
10 – Portaria nº 367, de 5 de julho de 2001 – Rádio Cultura de Assis Ltda, na cidade de Assis – SP;
11 ~ Portaria nº 368, de 5 de julho de 2001 – Rede
Mineira de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Uberlândia 22167– MG;
12 – Portaria nº 369. de 5 de ju]ho de 2001 – Rádio Princesa do Oeste Ltda., na cidade de Xanxerê
– SC;
13 – Portaria nº 373, de 11 de julho de 2001
– Fundação Evangelii Nuntiandi, originariamente Rádio Alvorada de Parintins Ltda., na cidade de Parintins
– AM; e
14 – Portaria nº 387, de 18 de julho de 2001 – Rádio Verdes Mares Ltda., originau-iamente S.A. Rádio
Verdes Mares, na cidade de Fortaleza – CE;
Brasília, 24 de setembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 387 EM
Brasília, 6 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 194, de 17 de abril de 2001, pela
qual renovei a permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, outorgada
originariamente à Rádio Antena Um Ltda., pela Portaria MVOP nº 588, de 24 de junho de 1955, renovada
pela Portaria nº 92, de 30 de abril de 1984, publicada
no Diário Oﬁcial da União de 2 de maio subseqüente,
e autorizada a mudar sua denominação social para a
Rádio Lite FM Ltda., conforme Portaria nº 001, de 23
de maio de 1994.

532

22168

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º, do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo nº 53770.000091/94,
que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 194, DE 17 DE ABRIL DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53770.000091/94, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a permissão
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
outorgada originariamente à Rádio Antena Um Ltda.,
pela Portaria MVOP nº 588, de 24 de junho de 1955,
renovada pela Portaria nº 92, de 30 de abril de 1984,
publicada no Diário Oﬁcial da União em 2 de maio
subseqüente, e autorizada a mudar sua denominação
social para a Rádio Lite FM Ltda., conforme Portaria
nº 001, de 23 de maio de 1994.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 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.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 392/2001
Referência: Processo nº 53770.000091/94
Origem: Delegacia do MC no Estado do
Rio de Janeiro
Interessada: Rádio Antena Um Ltda.,
(Rádio Lite FM Ltda.)
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada , cujo o prazo teve seu termo ﬁnal
em 1º-5-94. Pedido apresentado tempestiva-
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mente . Regulares a situação técnica e a vida
societária
Conclusão: Pelo deferimento do pedido
Trata o presente processo de pedido de renovação de permissão, formulado pela Rádio Antena Um
Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
2. A outorga em questão foi originariamente deferida à Rádio Antena Um Ltda., conforme Portaria
MVOP nº 588, de 24 de junho de 1955, renovada, por
dez anos, a partir de 1° de maio de 1984, pela Portaria nº 92, de 30 de abril de 1984, publicada no Diário
Oﬁcial da União em 2 de maio subseqüente, e autorizada a mudar sua denominação social para a Rádio
Lite FM Ltda., conforme Portaria nº 1, de 23 de maio
de 1994.
3. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado do Rio de Janeiro, tendo aquela delegacia concluído favoravelmente ao pleito, consoante
Parecer Jurídico nº 29/SEJUR, ﬂ. 45, dos autos.
4. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DMC/RJ, concluo,
igualmente, pelo deferimento do postulado, acrescentando o seguinte:
• o atual quadro societário da entidade foi autorizado pela Portaria nº 14, de 29 de fevereiro de 1996,
ﬁcando assim constituído:

5. Ressalte-se que a outorga originei está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei
nº 5.785, de 1972, pelo Decreto nº 88.066, de 1983,
eis que o pedido de sua renovação foi apresentado
na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
6. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e
não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta
forma, que a terminação do prazo da permissão ou a
pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do
serviço prestado.
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7. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos, acompanhados de minuta dos atos
próprios, á consideração do Exmº Sr. Ministro das Comunicações, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
8. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º, do
art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação
possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 4 de abril de 2001. – Flávia Cristina dos
Santos Rocha Borges, Coordenadora.
De acordo. Encaminhe-se à Sra. Consultora Jurídica.
Em 9 de abril de 2001. – Maria da Glória Tuxi F.
dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Aprovo. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Ministro.
Em 11-4-2001. – Raimunda Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 795, DE 2004
(Nº 196/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Agulhas Negras de Resende Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Resende,
Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 1º de outubro de 2001, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Rádio Agulhas Negras de Resende Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Resende, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.067, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto á
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicaç3es, o ato constante do Decreto de
1º de outubro de 2001, que “Renova concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços de
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radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV/ES),
autarquia estadual, vinculada à casa civil do Governo
do Estado do Espírito Santo, originariamente Fundação Cultural do Espírito Santo, na cidade de Vitória
– ES (onda média);
2 – Rádio Cultura de Monlevade Ltda., originariamente Rádio Tiradentes Ltda., na cidade de João
Monlevade – MG (onda média);
3 – Rádio Difusora de Piranga Ltda., na cidade
de Piranga – MG (onda média);
4 – Rádio Cultura de Lavras Ltda., originariamente
Rádio Cultura D’Oeste S.A, na cidade de Lavras – MG
(onda média);
5 – Sistema Ipanema de Comunicação Ltda., na
cidade de Ipanema – MG (onda média);
6 – Rádio Cultura dos Palmares S/A, na cidade
de Palmares – PE (onda media);
7 – Rádio Agulhas Negras de Resende Ltda., na
cidade de Resende – RJ (onda média);
8 – Rádio Difusora Vale do Paraíba Ltda., na cidade de Barra do Piraí – RJ (onda média);
9 – Rádio Cultura de Valença Ltda., originariamente Rádio Clube de Valença Ltda., na cidade de
Valença – RJ (onda média);
10 – Rádio Itaperuna Ltda., na cidade de Itaperuna – RJ (onda média);
11 – Rádio Princesinha do Norte Ltda., na cidade
de Miracema – RJ (onda média);
12 – Televisão Verdes Mares Ltda., na cidade do
Rio de Janeiro – RJ (onda média);
13 – Rádio Emissoras do Centro-Oeste Paulista
Ltda., originariamente Rádio Clube de Garça Ltda., na
cidade de Garça – SP (onda média);
14 – Rádio Universal Ltda., na cidade de Teodoro
Sampaio – SP (onda média); e
15 – Televisão Cachoeira do Sul Ltda., na cidade
de Cachoeira do Sul – RS (sons e imagens).
Brasília, 4 de outubro de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 562 EM
Brasília, 13 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV/ES),
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
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onda média, na cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo (Processo nº 53660.000119/95);
• Rádio Cultura de Monlevade Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de João Monlevade, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 53710.000066/94);
• Rádio Difusora de Piranga Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Piranga, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 50710.000765/94);
• Rádio Cultura de Lavras Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 50710.000147/94);
• Sistema Ipanema de Comunicação Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ipanema, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 50710.000639/94);
• Rádio Cultura dos Palmares S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Palmares, Estado de Pernambuco (Processo nº 53103.000259/98);
• Rádio Agulhas Negras de Resende Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000119/94);
• Rádio Difusora Vale do Paraíba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Barra do Piraí, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nº 53770.000166/94);
• Rádio Cultura de Valença Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000125/94);
• Rádio Itaperuna Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
53770.000169/94);
• Rádio Princesinha do Norte Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Miracema, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53770.002983/98);
• Televisão Verdes Mares Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53770.000062/93);
• Rádio Emissoras do Centro-Oeste Paulista Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Garça, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000339/94);
• Rádio Universal Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
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Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.001873/94);
• Televisão Cachoeira do Sul Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo nº 53790.001702/95);
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 1º DE OUTUBRO DE 2001
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33 § 3º da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV/ES),
autarquia estadual, vinculada à casa civil do Governo
do Estado do Espírito Santo, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo, outorgada originariamente à Fundação Cultural
do Espírito Santo, conforme Decreto nº 26.998, de 2
de agosto de 1949, renovada pelo Decreto nº 78.726,
de 12 de novembro de 1976, e transferida pelo Decreto de nº 88.093, de 10 de fevereiro de 1983, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53660.000119/95);
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II – Rádio Cultura de Monlevade Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de João Monlevade,
Estado de Minas Gerais, outorgada originariamente à
Rádio Tiradentes Ltda., conforme Portaria MVOP nº
617, de 29 de dezembro de 1959, renovada pelo Decreto nº 90.276, de 3 de outubro de 1984, transferida
pela Exposição de Motivos nº 80/MC, de 9 de maio de
1995, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 537l0.000066/94);
III – Rádio Difusora de Piranga Ltda., a partir de
17 de dezembro de 1994, na cidade de Piranga, Estado de Minas Gerais, outorgada pela Portaria nº 288
de 13 de dezembro de 1984, e autorizada a passar à
condição de concessionária em virtude de aumento
de potência de sua estação transmissora, conforme
Exposição de Motivos nº 112, de 12 de setembro de
1994, do Ministério das Comunicações (Processo nº
50710.000765/94);
IV – Rádio Cultura de Lavras Ltda., a parir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, outorgada originariamente à Rádio Cultura
D’Oeste S.A., conforme Portaria MVOP nº 615, de 24
de junho de 1946, renovada pelo Decreto nº 89.407,
de 29 de fevereiro de 1984, autorizada a mudar sua
denominação social para a atual, conforme Portaria nº
57, de 18 de março de 1988, do delegado do Ministério das Comunicações no Estado de Minas Gerais
(Processo nº 50710.000147/94);
V – Sistema Ipanema de Comunicação Ltda., a
partir de 18 de dezembro de 1994, na cidade de Ipanema, Estado de Minas Gerais outorgada pelo Decreto nº 90.343, de 22 de outubro de 1984 (Processo nº
50710.000639/94);
VI – Rádio Cultura dos Palmares S/A, a partir de
13 de setembro de 1998, na cidade de Palmares, Estado
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 81.907, de
10 de julho de 1978 (Processo nº 53103.000259/98);
VII – Rádio Agulhas Negras de Resende Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pela Portaria MVOP
nº 504, de 2 de junho de 1950, renovada pela Portaria
nº 208, de 1º de outubro de 1984, e autorizada a passar
a condição de concessionária em virtude do aumento
de potência (Processo nº 53770.000119/94);
VIII – Rádio Difusora Vale do Paraíba Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barra do
Piraí, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pela Portaria MVOP nº 73, de 23 de janeiro de 1946, e renovada pelo Decreto nº 89.631, de 8 de maio de 1984
(Processo nº 53770.000166/94);
IX – Rádio Cultura de Valença Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, outorgada originariamente a Rádio Clube de Valença Ltda., pela portaria MVOP nº
454, de 20 de junho de 1947, renovada pelo Decreto
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nº 89.629, de 8 de maio de 1984, e transferida pelo
Decreto nº 93.431, de 6 de outubro de 1986, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53779.000125/94);
X – Rádio Itaperuna Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Itaperuna, Estado do
Rio de Janeiro, outorgada pela Portaria MVOP nº
498, de 17 de maio de 1946, e renovada pelo Decreto nº 91.393, de 2 de julho de 1985 (Processo nº
53770.000169/94);
XI – Rádio Princesinha do Norte Ltda., a partir
de 22 de fevereiro de 1999, na cidade de Miracema,
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pela Portaria nº 210, de 15 de fevereiro de 1979, e renovada
pelo decreto de 4 de agosto de 1992 (Processo nº
53770.002983/98);
XII – Televisão Verdes Mares Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
51.155, de 7 de agosto de 1961, e renovada pelo Decreto nº 90.074, de 15 de agosto de 1984 (Processo
nº 53770.000062/93);
XIII – Rádio Emissoras do Centro-Oeste Paulista Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
Garça, Estado de São Paulo, outorgada à Rádio Clube de Garça Ltda., pela portaria MVOP nº 1.004, de
21 de novembro de 1946, autorizada a mudar a sua
denominação social para a atual, conforme Portaria nº
1.338, de 13 de outubro de 1981, e renovada pelo Decreto nº 89.382, de 15 de fevereiro de 1984 (Processo
nº 50839.000339/94);
XIV – Rádio Universal Ltda., a partir de 19 de março de 1995, na cidade de Teodoro Sampaio, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 91.089, de 12 de
março de 1985 (Processo nº 53830.001873/94);
Art. 2º ﬁca renovada, pelo prazo de quinze anos
a partir de 26 de janeiro de 1996, a concessão autorizada à Televisão Cachoeira do Sul Ltda., pelo Decreto
nº 85.442, de 2 de dezembro de 1980, para explorar,
pelo direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV), na cidade de Cachoeira
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53790.001702/95).
Art 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 19 de outubro de 2001; 180ª da Independência e 113º da República. – Marco Maciel.

536

22172

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 9

JULHO 2004

Julho de 2004

PARECER Nº 376/SEJUR/DRM/C/RJ

II – Do Mérito

Referência:
Processo
nº
53770.000119/94
Origem: DRMC/RJ
Interessado: Rádio Agulhas Negras de
Resende Ltda.
Serviço: Radiodifusão Sonora em OM
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média,
cujo prazo teve seu termo ﬁnal em 30-4-94. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares
a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento

4. O código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez0 anos para o serviço de
radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o serviço
de televisão, que poderão ser renovados por períodos
sucessivos e iguais (Art. 33, § 3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição (Art. 223, § 5º).
5. O prazo de vigência desta concessão teve seu
termo ﬁnal no dia 30-4-94, pois começou a vigorar em
1º-5-84, conforme Portaria nº 208, de 1º-10-84(DOU
de 4-10-84), tendo sido mantidos os efeitos jurídicos
da outorga, pelo prazo residual, conforme o disposto
no Decreto do dia 10 de maio de 1991, publicado no
DOU do dia 13 subseqüente.
6. De acordo com art. 4º, da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem
a renovação do prazo de sua outorga deverão dirigir
seus requerimentos ao Òrgão competente no período
compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês
anterior ao término do respectivo prazo.
7. O pedido de renovação, ora em exame, foi
protocolizado, nesta Delegacia, em 27-12-93, portanto dentro do prazo legal, uma vez que de acordo com
o disposto na Lei de Renovação, o pedido deveria ter
sido apresentado entre 1º-11-93 e 1º-2-94.
8. A requerente tem seu quadro societário aprovado
pelo Poder Concedente com a seguinte composição:

Rádio Agulhas Negras de Resende Ltda. concessionária do Serviço de Radiodifusão sonora em Onda
Média, na cidade de Resende, Estado do Rio de janeiro, requer renovação do prazo de vig~encia de sua
concessão, cujo termo ﬁnal ocorreu em 30-4-94.
I – Os Fatos
1. Pela Portaria nº 208, de 1º-10-84, foi renovada
a concessão outorgada à Rádio Agulhas Negras de
Resende Ltda., para explorar, por 10 anos, o serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Resende, neste Estado.
2. A concessão em questão começou a vigorar
em 1º-5-84.
3. A entidade, durante o período de vigência da
outorga, sofreu a penalidade que consta do documento de ﬂs. 151.
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9. A direção da sociedade é exercida pelos sócios Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da Costa e maria
Antonieta Tarquínio Monteiro da Costa.
10. A emissora encontra-se operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme indica o Setor de Fiscalização às ﬂs. 134.
11. Encontra-se também em dia com as contribuições sindicais.
12. É regular sua situação perante o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL, conforme comprova o doc. de ﬂs. 152.
13. Finalmente, observe-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
1º-5-94.
III – Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à Consultoria Jurídica para prosseguimento.
É o parecer, SMJ
Rio de Janeiro, 1º de outubro de 1998. – Fernanda Ivelise G. de Giacobbo, assistente jurídico.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 796, DE 2004
(Nº 205/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
à Televisão Diamante Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 1º de abril de 2002, que outorga conces-
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são à Televisão Diamante Ltda., para explorar, por 15
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 243, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de lº
de abril de 2002, que “Outorga concessão às entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifusão
de sons e imagens, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – TV Nordeste Ltda., na cidade de Teóﬁlo Otoni – MG;
2 – SICOM – Sistema de Comunicações de Minas
Gerais Ltda., na cidade de Uberaba – MG; e
3 – Televisão Diamante Ltda., na cidade de Salvador – BA.
Brasília, 9 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 317 EM
Brasília, 19 de março de 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinouse a instauração de procedimento licitatório, na modalidade Concorrência, com vistas à outorga de concessão
para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades
e Unidades da Federação abaixo indicadas.
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2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, após analisar a documentação de habilitação
e as propostas técnica e de preço das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que obtiveram a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelos respectivos Editais, tornando-se assim vencedoras das
Concorrências, conforme atos da mesma Comissão,
que homologuei, as seguintes entidades:
TV Nordeste Ltda., serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Teóﬁlo Otoni, Estado de
Minas Gerais (Processo nº 53710.000851/97 e Concorrência nº 107/97-SFO/MC);
SICOM, Sistema de Comunicações de Minas
Gerais Ltda., serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 53710.000868/97 e Concorrência nº
107/97-SFO/MC);
Televisão Diamante Ltda., serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Salvador, Estado da
Bahia (Processo nº 53640.000175/98 e Concorrência
nº 124/97—SSR/MC);
3. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995,
submeto à elevada consideração de Vossa Excelência
projeto de decreto que trata da outorga de concessão
às referidas entidades para explorar os serviços de
radiodifusão mencionados.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, os atos de outorga somente produzirão efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito sejam encaminhados os
referidos atos.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 1º DE ABRIL DE 2002
Outorga concessão às entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão de sons e imagens, e dá outras
providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.l17, de
27 de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto
no art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radio-
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difusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens:
I – TV Nordeste Ltda., na cidade de Teóﬁlo Otoni,
Estado de Minas Gerais (Processo nº 53710.000851/97
e Concorrência nº 107/97-SFO/MC);
II – SICOM – Sistema de Comunicações de Minas
Gerais Ltda., na cidade de Uberaba, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 537l0.000868/97 e Concorrência
nº 107/97-SFO/MC);
III – Televisão Diamante Ltda., na cidade de Salvador, Estado da Bahia (Processo nº 53640.000175/98
e Concorrência nº 124/97-SSR/MC).
Art. 2º As concessões ora outorgadas reger-seão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pelas outorgadas.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o art. 3º, sob pena de tornar-se nula, de pleno
direito, a outorga concedida.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 19 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
TELEVISÃO DIAMANTE LTDA
CONTRATO SOCIAL
ANNELISE HENTGES, brasileira, solteira, Administradora de Empresas, residente e domiciliada em
Cascavel, (PR.), à Rua Vicente Machado, nº 2355,
Aptº. 46, Centro, portadora da carteira de identidade
RG. nº 7.357847-7, Instituto de Identiﬁcação do Estado
Paraná, CPF. nº 483.375.799-00 e SÉRGIO KUNIHIRO TOKUTSUNE, brasileiro, casado, Administrador de
Empresas, residente e domiciliado em Curitiba, (PR.), à
Rua Vereador Washington Mansur, 390, Apto. 21, Ahú,
portador da cadeira de identidade RG. nº 1.480.208Instituto de identiﬁcação do Estado do Paraná, CPF. nº
328.166.429.68, resolvem por este Instrumento particular de Contrato, constituir uma sociedade mercantil
por cotas de responsabilidade limitada, que se regerá
pelas cláusulas e condições a saber:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob
a denominação social de “Televisão” Diamante Ltda.”,
tendo sua sede e foro na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, na Rua Sgtº José de Castra, nº 01, Bairro
Pilarzinho.
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá como
principal objetivo os serviços de radiodifusão de som e
imagem, com ﬁnalidades educacionais, Informativas,
cívicas e patrióticas, bem como exploração de propaganda comercial e atividades correlatas, mediante obtenção do Governo Federal de concessões, permissões
e licenças, tudo de acordo com a legislação especiﬁca
regedora da matéria.
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade será constituída por prazo indeterminado, observando-se quando
da sua dissolução, os preceitos da Lei em vigência,
iniciando suas atividades a partir da homologação da
autorização para funcionamento dada pelo Ministério
das Comunicações.
CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista, neste ato, na importância R$50.000,00 “(Cinqüenta mil
Reais)”, dividido em 50.000 (Cinqüenta mil) cotas, no
valor nominal de R$1,00 ( Hum Real) cada uma, ﬁca
assim distribuído entre os sócios:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os sócios integralizam
o valor do Capital subscrito em boa moeda corrente
do país, no presente ato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O Capital Social, na
sua totalidade, pertencerá sempre a brasileiros natos
e as cotas serão inalienáveis e incaucionávels a estrangeiros ou pessoa jurídica.
CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade dos
sócios será limitada a importância total do Capital
Social, nos termos do Art. 20 da Lei nº 3708 de 10 de
Janeiro de 1919.
CLÁUSULA SEXTA: As deliberações sociais,
ainda que impliquem em alteração contratual poderão
ser tomadas por sócios que representem a maioria
absoluta do capital da sociedade, consoante a faculdade deferida
CLÁUSULA SÉTIMA: A Sociedade, por todos
os seus sócios, se obriga a cumprir rigorosamente todas as leis, os regulamentos e as instruções vigentes
ou que vierem a vigorar, referentes á radiodifusão e a
Segurança Nacional.
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CLÁUSULA OITAVA: Os sócios cotistas se obrigam a não efetuar qualquer alteração do presente contrato, sem que tenham para isto, previamente obtido
autorização dos órgãos competentes.
CLÁUSULA NONA: As cotas da Sociedade são
indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer titulo a terceiros, sem o consentimento
unânime dos demais sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das
cotas que possuírem.
PARÁGRAFO ÚNICO: As cotas representativas
do Capital Social, são incaucionáveis e intransferíveis
diretas ou indiretamente, a estrangeiros ou a pessoas
jurídicas, não podendo qualquer alteração contratual
se efetivar sem a prévia anuência do Poder Concedente, segundo preceito estipulado na Cláusula Oitava
deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios que desejarem
transferir suas cotas deverão notiﬁcar por escrito à sociedade, discriminando-lhes o preço, a forma e o prazo de pagamento, para que esta, através dos demais
sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o
que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados
do recebimento da notiﬁcação ou em maior prazo, a
critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem
que haja exercido o direito de preferência, as cotas
poderão ser livremente transferidas, desde que sejam
observadas as normas da Cláusula Oitava e Parágrafo
único da Cláusula Nona.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A saciedade
será administrada por um ou mais sócios gerentes, a
quem compete, privativa e individualmente o uso da
ﬁrma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes entretanto, vedado
o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade,
em operações ou negócios estranhos ao objeto social,
especialmente a prestação de avais, endossos, ﬁanças
ou cauções de favor.
PARÁGRAFO ÚNICO: Fica estabelecido que a
responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa da empresa caberá somente a brasileiros
natos e os sócios declaram que não estão em curso
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça
de exercerem atividades mercantiI.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Pelos serviços
que prestarem à sociedade, perceberão os sócios, a
titulo de pró-labore”, quantia mensal ﬁxada em comum
até o limite da dedução ﬁscal previstos na legislação
do Imposto de Renda, que será levada à conta de
despesas gerais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica investido na função de Sócio Gerente da sociedade, o sócio
Sérgio Kunihiro Tokutsune, para a qual ﬁca dispensado
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da prestação de caução, conforme preceitua o Art. 12
da lei nº 3708 de 10 de Janeiro de 1919.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Diretor gerente
poderá fazer-se representar por procurador ou procuradores que o representará todos os atos de interesse
da sociedade, gerindo e administrando, devendo nesse
caso ser solicitada , para tal designação, prévia autorização da autoridade ﬁscalizadora, apresentando-se na
oportunidade, a prova de nacionalidade do procurador,
que deverá ser sempre brasileiro nato e de idoneidade
moral comprovada pelo competente atestado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Para os cargos
de Gerente, Procuradores, Administradores e Diretores das Instalações Técnicas, só serão admitidos
brasileiros natos.
PARÁGRAFO ÚNICO: O quadro de pessoal será
sempre constituído, ao menos de 2/3 (dois terços) de
trabalhadores nacionais.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: O ano social coincidirá com o ano civil devendo a 31 de dezembro de
cada ano, ser procedido o Balanço Geral da sociedade, obedecidas às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos aos
sócios proporcionalmente às cotas de capital, podendo
os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou
ﬁcarem em reserva na sociedade
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A distribuição
dos lucros será sempre sustada quando se veriﬁcar a
necessidade de atender as despesas Inadiáveis que
Impliquem no funcionamento normal da estação de
radiodifusão. Suprida a deﬁciência ﬁnanceira, os lucros líquidos restantes lerão a destinação prevista na
Cláusula Décima Sexta deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O falecimento de
qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a
sociedade, ﬁcando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do “de cujus” podendo nela fazerem-se representar, enquanto indiviso o
quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente
credenciado pelos demais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Apurados em balanço
os haveres do sócio falecido serão pagos em cinco
prestações iguais e mensais, vencendo-se a primeira
noventa dias depois de apresentada a autorização judicial que permita formalizar-se Inteiramente a operação,
inclusive perante o Registro do Comércio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica entretanto facultada, mediante consenso unânime entre os sócios
e herdeiros, outras condições de pagamentos, desde
que não afetem a situação econômico-ﬁnanceira da
sociedade.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Mediante acordo com
os sócios “süpertites”. os herdeiros poderão ingressar
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na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto
A sua capacidade jurídica.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os casos omissos
no presente contrato serão resolvidos de acordo com
os dispositIvos legais que regem a matéria.
E por assim estarem justos e contratados lavram,
datam e assinam, juntamente com duas testemunhas,
o presente instrumento, em quatro vias de Igual teor
e forma, obrigando-se ﬁelmente a cumpri-lo em todos
os seus termos.
Curitiba, 17 de Março de 1997. – Annelise Hentges, Sérgio Kunihiro Tokutsune; Testemunhas: Dr.
Ogier Alberge Buch – Advogado, OAB. Nº 7492-PR.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 797, DE 2004
(Nº 1.170/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Tiradentes Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere
à Portaria nº 539, de 15 de outubro de 2003, que
outorga permissão à Rádio Tiradentes Ltda. para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 6, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 458, de 28 de agosto de 2003
– FH Comunicação e Participações Ltda., na cidade
de Nova Europa – SP; e
2 – Portaria nº 539, de 15 de outubro de 2003 –
Rádio Tiradentes Ltda., na cidade de Manaus – AM.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MC Nº 481 EM
Brasília, 5 de novembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 120/97-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Manaus, Estado do Amazonas.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especiﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rádio Tiradentes
Ltda. (Processo nº 53630.000059/98), obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 539, DE 15 DE OUTUBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 53630.000059/1998,
Concorrência nº 120/1997-SSR/MC, e do PARECER/
MC/CONJUR/GCA/Nº 1.215 – 1.5/2003, de 25 de setembro de 2003, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Tiradentes
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
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Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA RÁDIO TIRADENTES LIMITADA
Pelo presente instrumento particular e na melhor
forma de direito, Ronaldo Lázaro Tiradentes, brasileiro,
casado, radialista, portador do RG.0517.236-5 expedido pela SSP-AM, e da CIC. 135.972.132-00, residente à rua 9, 138 conjunto Vila Municipal – Adrianópolis
(Manaus – AM) e Rui Wanderley Tiradentes, brasileiro,
casado, empresário, portador do RG.647.922 expedido
pela SSPAM, e do CIC.152.264.923-91, residente à rua
Paraíba, 670 bloco 6 apto. 203 Adrianópolis (Manaus
– AM), tem entre si justos e contratados a constituição
de uma sociedade por quotas de Responsabilidade
Limitada, e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira – da Denominação Social:
A sociedade operará nesta praça sob a denominação de “RÁDIO TIRADENTES LTDA. podendo a
palavra limitada ser usada por extenso ou abreviadamente, tendo sua sede à Avenida Ayrão, 426 bairro
Presidente Vargas (Manaus-AM), podendo abrir ﬁliais
e escritório em todo território nacional.
Cláusula Segunda – dos Objetivos Sociais:
A sociedade tem por objetivo social a prestação de serviços de radiodifusão, inclusive veiculação
de propaganda e locação de horário e a promoção
e ou produção de espetáculos artísticos, culturais e
esportivos.
Cláusula Terceira – do Capital Social:
O Capital Social é de R$50.000,00(Cinqüenta
mil reais) divididos em 50.000 (Cinqüenta mil) quotas
no valor de R$1,00(um real) cada uma, integralizado
neste ato em moeda corrente do Pais e assim distribuídos entre os sócios:
Ronaldo Lázaro Tiradentes 49.000 quotas R$49.000,00
Rui Wanderley Tiradentes 1.000 quotas R$1.000,00
TOTAL 50.000 quotas... R$50.000,00
Parágrafo Único. A responsabilidade dos sócios
é limitada a importância total do Capital Social, nos
termos do art. 2º “inﬁne do Decreto nº 3.708, de 10 de
janeiro de 1919.
Cláusula Quarta – da Gerência e Administração
da Sociedade:
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A gerência e a administração da sociedade compete ao sócio Rui Wanderley Tiradentes qual fará uso
da denominação social em suas relações obrigações
com terceiros. Sendo expressamente vedado o uso
da ﬁrma na prestação de ﬁnanças, abonos, endossos
e em operações de qualquer espécie estranhas aos
interesses sociais.
Cláusula Quinta – da Cessão de Quotas:
Se um dos sócios quotistas ceder, suas quotas
ou em parte, terá preferência o sócio remanescente
em igualdade de condições, ﬁcando na obrigação de
se manifestar por escrito no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data em que for consultado por carta com
aviso de recebimento ou protocolada pelo cedente que
somente poderá alienar as quotas a terceiros mediante
renúncia deste direito.
Cláusula Sexta – do Início e prazo de Duração
da Sociedade
O início das atividades da sociedade dar-se-a
na data registro e arquivamento (deste instrumento
nos órgãos competentes com prazo de duração indeterminado.
Cláusula Sétima – da Remuneração dos Sócios:
Os sócios terão uma remuneração a título de prólabore será ﬁxada entre os sócios de comum acordo
tendo em vista as possibilidades da empresa valor
este que será lavado em débito de conta de despesa,
respeitando-se sempre os limites estabelecidos pela
legislação do Imposto sobre a renda.
Cláusula Oitava – do Exercício Social:
O exercício social coincidirá com o ano civil encerrando-se em 31 de Dezembro de cada ano, ocasião
em que será feito o balanço de apuração de resultados, sendo o lucro ou prejuízo veriﬁcado, distribuído
entre os sócios proporcionalmente as suas quotas de
capital.
Cláusula Nona – da Sucessão:
A retirada ou falecimento de qualquer um dos
sócios quotistas não acarretará a dissolução da sociedade. O sócio-quotista retirante ou os herdeiros do
que falecer terão seus haveres apurados da seguinte
forma:
a) Em caso de quotista retirante, seus haveres
serão apurados em balanço especial e pagos a si, em
18(dezoito) prestações mensais, iguais e sucessivas
e vencíveis a primeira em 90(noventa) dias após a alteração contratual;
b) Em caso de falecimento de sócio, seus haveres serão apurados em balanço especial para este ﬁm,
elaborada na data do óbito e pagos aos sucessores
com juros de 10 (dez) por cento ao ano, acrescidos
de correção monetária idênticas a da Uﬁr, em 10(dez)
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prestações iguais e sucessivas, vencíveis a primeira
30(trinta) dias após o falecimento.
Da Declaração de Desimpedimento:
Os sócios declaram sob as penas da lei que não
estão condenados em nenhum dos crimes previstos
em lei, ou nas restrições legais que os impeçam de
exercerem atividades mercantis.
Fica eleito o foro de Manaus para as questões
emergentes do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados obrigam-se por si e seus herdeiros e sucessores, a cumprir ﬁelmente o estabelecido dentro desse instrumento
particular, que é lavrado em 3(três) vias de igual teor
e para um só ﬁm, assinado por todos os sócios e na
presença de duas testemunhas abaixo:
Manaus, 9 de setembro de 1996. – Ronaldo Lazaro Tiradentes, Rui Wanderley Tiradentes, Afonso
Luciano Gomes Amâncio, Robson Roberto Tiradentes, Rádio Tiradentes LTDA.
CGC. 01. 709. 972/0001– 12
Segunda Alteração Contratual
Rui Wanderley Tiradentes, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. 647.922 expedido pela SSF
– AM. e do CIC. 152. 264. 923– 91, residente na rua
Paraíba, 670 bloco 6 apto. 203 adrianópolis Manaus
– AM e Ronaldo Lázaro Tiradentes, brasileiro, casado,
radialista, portador do RG. 0517. 236– 5 expedido pela
SSP – AM, e do doc. 135. 972. 132– 00, residente na
rua 09, 138 conjunto vila municipal adrianópolis Manaus – AM, na qualidade de únicos sócios componentes da ﬁrma Rádio Tiradentes Ltda., estabelecida na
Av. Ayrão, 426 bairro Presidente Vargas Manaus – AM,
inscrita no CGC (AM) sob o nº 01.709.972/0001– 12,
com seu Contrato Social devidamente arquivado na
MM– Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o
nº 13. 200.327.861, de 17-9-96. Resolvem de comum
acordo e na melhor forma de direito alterar o Contrato
Social como segue:
Cláusula Primeira: da Admissão e Retirada de
Sócio
Pela presente Alteração Contratual, a admissão
como sócio quotista a Srª Maria da Luz Dias, brasileira,
divorciada, empresária, portadora do RG 0959441-8,
expedido pela SSP – AM, e do CIC. 255.582.936-91,
residente na rua Paraíba, conjunto Jardim Califórnia,
bloco Petunia, apto. 303, Parque Dez, Manaus – AM.
e a retirada do sócio quotista Ronaldo Lázaro Tiradentes.
Cláusula Segunda: da Gerência e Administração
Da Sociedade
A gerência e a administração da sociedade passará neste ato à sócio Maria da Luz Dias, a qual fará
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uso da denominação social em suas relações e obrigações com terceiros.
Sendo expressamente vedado o uso da ﬁrma na
prestação de ﬁanças, abonos, endossos, e em operações de qualquer espécie estranha aos interesses
sociais.
Cláusula Terceira: do Aumento do Capital Social
Como também, pela presente Alteração Contratual, o Capital Social da sociedade que era de
R$50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais), é elevado para
R$310.000,00 (trezentos e dez mil reais), inteiramente
subscrito e integralizado em moeda corrente do País.
O presente é distribuído aos sócios da sociedade na
proporção de suas respectivas participações.
Cláusula Quarta: da Composição do Capital Social
Em decorrência do presente aumento do Capital Social no valor de R$310.000,00, (trezentos e dez
mil reais), divididos em 310.000 (trezentos e dez mil)
quotas de valor nominal de R$1,00(Hum Real), cada,
ﬁcam assim distribuídos entre os sócios:
SÓCIOS
QUOTAS
MARIA DA LUZ DIAS 300.000

CAPITAL R$
300.000,00

(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 798, DE 2004
(nº 208/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
de Diamante D’oeste a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Diamante D’oeste, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 225, de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
de Diamante D’Oeste a executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Diamante D’Oeste, Estado do Paraná, retiﬁcando-se o prazo de autorização para 10 (dez) anos,
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 270, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional, nos
termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3º do
art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
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sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
1 – Portaria nº 723, de 26 de novembro de 2001
– Associação Cultural Vida Nova, na cidade de Anápolis – GO;
2 – Portaria nº 205, de 25 de fevereiro de 2002
– Associação Novaresendense de Difusão e Apoio, na
cidade de Nova Resende – MG;
3 – Portaria nº 207, de 25 de fevereiro de 2002
– Associação Comunitária dos Amigos de Pedras de
Fogo – PB, na cidade de Pedras de Fogo – PB;
4 – Portaria nº 213, de 25 de fevereiro de 2002
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Social
do Município de Magoa Nova, na cidade de Magoa
Nova – PB;
5 – Portaria nº 215, de 25 de fevereiro de 2002
– Associação de Defesa e Educação do Meio Ambiente
– ADEMA, na cidade de Salto do Lontra – PR
6 – Portaria nº 223, de 25 de fevereiro de 2002
– Associação Comunitária de Habitação Novo Lar, na
cidade de Alfenas – MG; e
7 – Portaria nº 225, de 25 de fevereiro de 2002
– Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Diamante D’Oeste, na cidade de Diamante
D’Oeste – PR.
Brasília, 16 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 352 EM
Brasília, 22 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Diamante D’Oeste, na cidade de
Diamante D’Oeste, Estado do Paraná, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
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a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53740.000917/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 225, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53740.000917/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Diamante D’Oeste, com sede
na Avenida Paraná nº 606, Centro, na cidade de Diamante D’Oeste, Estado do Paraná, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 24°56’48”S e longitude em
54°06’11”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga .
RELATÓRIO Nº 74/2002-DOSR/SSR/MC
Referência:Processo nº 53.740.000.917/98,
de 21-8-1998.
Objeto: Requerimento de outorga de
autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
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Interessado: Associação Desenvolvimento Cultural e Artístico Diamante D’Oeste,
localidade de Diamante D’Oeste, Estado do
Paraná.
I – Introdução
1. Associação Desenvolvimento Cultural e Artístico Diamante D’Oeste, inscrito no CNPJ sob o número
02.507.675/0001-57, no Estado do Paraná, com sede
na Av. Paraná, 606, Centro, Cidade Diamante D’Oeste,
PR, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 14
de agosto de 1998, subscrito por representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
27 de março de 2000, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 02/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas
geográﬁcas, além de pedir a designação de canal para
a prestação do serviço, atendendo os requisitos do
item 6.4 da Norma Complementar nº 02/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.

JULHO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

12. Seguiram-se diligências para apresentação
dos subitens 6,7, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e XI bem corno o subitem 6.11, (Projeto Técnico) da Norma 02/98,
(ﬂs. 78 e 210).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂ. 220, ﬁrmado pelo
engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campos no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.

7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 1 a 231, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Rio de Janeiro, s/nº, Centro,
Cidade de Diamante D’Oeste, Estado do Paraná, de
coordenadas geográﬁcas em 24°56’45”S de latitude e 54°06’09”W de longitude, consoante aos dados
constantes do Aviso publicado no DOU, de 27-3-2000,
Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser conﬁrmadas, pelo que se depreende da memória
do documento de folhas 75, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foram indicadas as novas coordenadas bem como o real
endereço, que foram aceitos e analisados por Engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coor-
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denadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 02/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
à responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
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14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 229 e 230.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, atende os requisitos legais e normativos ao seu
pleito, seguindo-se informações básicas sobre a
entidade:
– nome
Associação Desenvolvimento Cultural e Artístico
Diamante D’Oeste
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• quadro diretivo
Presidente: Nésio Boaroli
Vice-Presidente: Sandro Rogério Bussa
1º Secretário: Juraci Terezinha M. Quevedo
2º Secretário: Ângela Maria da Silva Conolle
Área Ecológica: José Maria Dias
Dir. Financeiro: Terezinha Magoli C. Acchele
Dir. Administrativo: José Aparecido Andrade
D. Eventos e Div.: Sebastião da Silva
Área Cultural: Noeli Maria Betti Dias
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Paraná, 606, Centro, Cidade de Diamante
D’Oeste, Estado do Paraná
• coordenadas geográﬁcas
24°56’48”S de latitude e 54°06’11”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂs. 220, e no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RadCom”, ﬂs. 229
e 230, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do
pedido formulado pela Associação Desenvolvimento Cultural e Artístico Diamante D’Oeste, no sentido de conceder-lhe
a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.740.000.917/98, de 21 de agosto de 1998.
Brasília, 29 de janeiro de 2002. – Érica Alves
Dias, Relatora da conclusão Jurídica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 30 de janeiro de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do Art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................... .......................
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 799, DE 2004
(Nº 211/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Nossa Senhora de Belém para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Guarapuava,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 24 de abril de 2002, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 10 de novembro de 1997,
a Concessão da Fundação Nossa Senhora de Belém
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 340, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 24
de abril de 2002, que “Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifusão,
e dá outras providências”. As entidades mencionadas
são as seguintes:
1 – Rádio Clube Ltda., na cidade Santo Antônio
de Jesus – BA (onda média)
2 – Rádio Campo Maior De Quixeramobim Ltda.,
na cidade de Quixeramobim – CE; (onda média)
3 – Rádio Cultura de Aracati Ltda., na cidade de
Aracati – CE; (onda média)
4 – Rádio Cultura De Várzea Alegre Ltda., na cidade de Várzea Alegre – CE; (onda média)
5 – Rádio Cultura dos Inhamuns Ltda., na cidade
de Tauá – CE; (onda média)
6 – Rádio Guaraciaba Ltda., na cidade de Guaraciaba do Norte – CE; (onda média)
7 – Rádio Jornal de Canindé Ltda., na cidade de
Canindé – CE; (onda média)
8 – Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., originariamente Rádio Uirapuru de Quixadá Ltda., na cidade
de Quixadá – CE; (onda média)
9 – Rádio Macambira Ltda., na cidade de Ipueiras
– CE; (onda média)
10 – Rádio Planalto de Maracanaú Ltda., na cidade de Maracanaú – CE; (onda média)
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11 – Rádio Pioneira de Forquilha Lida., na cidade
de Forquilha – CE; (onda média)
12 – Rádio Tabajara De São Benedito Ltda., na
cidade de São Benedito – CE; (onda média)
13 – Rádio Vale do Coreaú Ltda, na cidade de
Granja – CE; (onda média)
14 – Emissora Sul Goiana De Quirinópolis Ltda,
na cidade de Quirinópolis – GO; (onda média)
15 – Fundação Dom Juvenal Roriz, originariamente Rádio Serra Azul Ltda., na cidade de Caiapônia
– GO; (onda média)
16 – Rádio Difusora São Patrício Ltda., na cidade
de Ceres – GO; (onda média)
17 – Rádio Perola do Turi Ltda., na cidade de
Santa Helena – MA; (onda média)
18 – Rede Sul Matogrossense de Emissoras
Ltda., na cidade de Aparecida do Taboado – MS; (onda
média)
19 – Rádio Educadora de Arcos Ltda., na cidade
de Arcos – MG; (onda média)
20 – Fundação Educacional Mater Ecclesiae,
originariamente Rádio Educadora Rural de Jacarezinho Ltda., na cidade de Jacarezinho – PR; (onda
média)
21 – Fundação Nossa Senhora de Belém, originariamente Rádio Cultura Nossa Senhora de Belém Ltda., na cidade de Guarapuava – PR; (onda
média)
22 – Rádio Club de Nova Aurora Ltda., na cidade
de Nova Aurora – PR; (onda média)
23 – Rádio Cultura de Iporã Ltda., na cidade de
Iporã – PR; (onda média)
24 – Rádio Educadora Ltda., na cidade de São
João do Ivaí – PR; (onda média)
25 – Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo,
na cidade de Passo Fundo – RS; (onda média)
26 – Rádio Garibaldi Ltda., na cidade de Laguna
– SC; (onda média)
27– Rádio Difusora De Fernandópolis Ltda., na
cidade de Fernandópolis – SP; (onda média)
28– Rádio Nova Bebedouro Ltda., na cidade de
Bebedouro – SP; (onda média)
29 – Rádio Cultura Miracema do Norte Ltda.,
na cidade de Miracema do Tocantins – TO; (onda
média)
30 – Fundação Cultural Divino Espírito Santo de
Jataí, originariamente Rádio Difusora de Jataí Ltda.,
na cidade de Jataí – GO; (onda tropical) e
31 – Televisão Sul Bahia De Teixeira de Freitas
Ltda., na cidade de Teixeira de Freitas – BA (sons e
imagens).
Brasília, 7 de maio de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
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MC nº 304 EM
Brasília, 19 de março de 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Clube Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia (Processo
nº53640.000343/00);
• Rádio Campo Maior de Quixeramobim Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Quixeramobim, Estado do
Ceará (Processo nº53650.000670/97);
• Rádio Cultura de Aracati Ltda, concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Aracati, Estado do Ceará (Processo
Nº53650.001470/97);
• Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Várzea Alegre, Estado do Ceará
(Processo nº53650.000513/97);
• Rádio Cultura dos Inhamuns Ltda, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tauá, Estado do Ceará (Processo
nº53650.000931/99);
• Radio Guaraciaba Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Guaraciaba do Norte, Estado do Ceará (Processo
nº53650.002926/98);
• Rádio Jornal de Canindé Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Canindé, Estado do Ceará (Processo
nº53650.000181/97);
• Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Quixadá, Estado do Ceará (Processo nº
53650.001082/97);
• Rádio Macambira Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Ipueiras, Estado do Ceará (Processo nº
53650.001543/98);
• Rádio Planalto de Maracanaú Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará (Processo
nº 53650.000027/98);
• Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Forquilha, Estado do Ceará (Processo
nº 53650.001632/97);
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• Rádio Tabajara de São Benedito Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Benedito, Estado do Ceará
(Processo nº 53650.000074/97);
• Rádio Vale do Coreaú Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Granja, Estado do Ceará (Processo nº
53650.001555/98);
• Emissora Sul Goiana de Quirinópolis Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás (Processo nº 53670.000318/97);
• Fundação Dom Juvenal Roriz, concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Caiapônia, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000457/96);
• Rádio Difusora São Patrício Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ceres, Estado de Goiás (Processo
nº 53670.000113/96);
• Rádio Pérola do Turi Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão (Processo
nº 53680.000154/98);
• Rede Sul Matogrossense de Emissoras Ltda,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul (Processo nº
53700.000051/98);
• Rádio Educadora de Arcos Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Arcos, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 53710.000023/97);
• Fundação Educacional Mater Ecclesiae, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná
(Processo nº 53740. 000854/97);
• Fundação Nossa Senhora de Belém, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.000800/97);
• Rádio Club de Nova Aurora Ltda, concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Nova Aurora, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000100/96);
• Rádio Cultura de Iporã Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Iporã, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000362/97);
• Rádio Educadora Ltda, concessionáxia do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de São João do Ivaí, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000282/97);
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• Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.001056/95);
• Rádio Garibaldi Ltda, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Laguna, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000081/94);
• Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Fernandópolis, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.002548/97);
• Rádio Nova Bebedouro Ltda, concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.001492/94);
• Rádio Cultura Miracema do Norte Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Miracema do Tocantins, Estado
do Tocantins (Processo nº 29670.000186/92);
• Fundação Cultural Divino Espírito Santo de Jataí, concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de Jataí, Estado de Goiás
(Processo nº 53670.000221/97);
• Televisão Sul Bahia de Teixeira de Freitas Ltda,
concessionária do serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Teixeira de Freitas, Estado da
Bahia (Processo nº 53640.000055/01).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações
DECRETO DE 24 DE ABRIL DE 2002
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da

JULHO 2004

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Constituição, 33, § 3º da Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Clube Ltda., a partir de 22 de agosto de
1998, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Estado
da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 82.043, de 26 de
julho de 1978 (Processo nº 53640.000343/00);
II – Rádio Campo Maior de Quixeramobim Ltda.,
a partir de 21 de agosto de 1997, na cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 94.696, de 28 de julho de 1987 (Processo nº
53650.000670/97);
III – Rádio Cultura de Aracati Ltda., a partir de
23 de dezembro de 1997, na cidade de Aracati, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 80.744,
de 14 de novembro de 1977, e renovada pelo Decreto nº 96.219, de 24 de junho de 1988 (Processo nº
53650.001470/97);
IV – Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., a partir
de 21 de junho de 1997, na cidade de Várzea Alegre,
Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 79.605,
de 28 de abril de 1977, e renovada pelo Decreto nº
98.029, de 8 de agosto de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 02, de 1991, publicado no Diário
Oﬁcial da União em 25 de fevereiro de 1991 (Processo
nº 53650.000513/97);
V – Rádio Cultura dos Inhamuns Ltda., a partir
de 5 de outubro de 1999, na cidade de Tauá, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 83.813, de 7 de
agosto de 1979, e renovada pelo Decreto de 29 de julho de 1992, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 42,
de 1996, publicado no Diário Oﬁcial da União em 19
de abril de 1996 (Processo nº 53650.000931/99);
VI – Rádio Guaraciaba Ltda., a partir de 5 de outubro de 1998, na cidade de Guaraciaba do Norte, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 96.636, de 2 de
setembro de 1988 (Processo nº 53650.002926/98);
VII – Rádio Jornal de Canindé Ltda., a partir de 19
de maio 1997, na cidade de Canindé, Estado do Ceará,
outorgada pelo Decreto nº 79.370, de l0 de março de
1977, e renovada pelo Decreto de 29 de julho de 1992,
aprovado pelo Decreto Legislativo nº 149, de 1999, publicado no Diário Oﬁcial da União em lº de dezembro
de 1999 (Processo nº 53650.000181/97);
VIII – Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., a partir
de 18 de agosto de 1997, na cidade de Quixadá, Estado do Ceará, outorgada à Rádio Uirapuru de Quixadá
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Ltda., pelo Decreto nº 79.889, de 28 de junho de 1977,
e renovada pelo Decreto nº 98.485, de 7 de dezembro
de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 181, de
1991, publicado no Diário Oﬁcial da União em 6 de setembro de 1991 (Processo nº 53650.001082/97);
IX – Rádio Macambira Ltda., a partir de 5 de outubro de 1998, na cidade de o Ipueiras, Estado do Ceará,
outorgada pelo Decreto nº 96.821, de 28 de setembro
de 1988 (Processo nº 53650.001543/98);
X – Rádio Planalto de Maracanaú Ltda., a partir
de 6 de abril de 1998, na cidade de Maracanaú, Estado
do Ceará, outorgado pelo Decreto nº 95.668, de 26 de
janeiro de 1988 (Processo nº 53650.000027/98);
XI – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., a partir de
8 de outubro de 1997, na cidade de Forquilha, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 94.951, de 24 de
setembro de 1987 (Processo nº 53650.001632/97);
XII – Rádio Tabajara de São Benedito Ltda., a partir de 1º de abril de 1997, na cidade de São Benedito, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 93.965, de 22
de janeiro de 1987 (Processo nº 53650.000074/97);
XIII – Rádio Vale do Coreaú Ltda., a partir de 5
de outubro de 1998, na cidade de Granja, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto nº 96.716, de 19 de
setembro de 1988 (Processo nº 53650.001555/98);
XIV – Emissora Sul Goiana de Quirinópolis Ltda.,
a partir de 13 de dezembro de 1997, na cidade de
Quirinópolis, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº 80.582, de 19 de outubro de 1977, e renovada
pelo Decreto de 30 de julho de 1992 (Processo nº
53670.000318/97);
XV – Fundação Dom Juvenal Roriz, a partir de 18
de maio de 1997, na cidade de Caiapônia, Estado de
Goiás, outorgada originariamente à Rádio Serra Azul
Ltda., conforme Decreto nº 94.247, de 22 de abril de
1987, e transferida pelo Decreto de 25 de setembro de
2000, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53670.000457/96);
XVI – Rádio Difusora São Patrício Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Ceres, Estado de
Goiás, outorgada pela Portaria nº 384, de 14 de junho
de 1966, e renovada pelo Decreto de 29 de julho de
1992, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 189, de
2000, publicado no Diário Oﬁcial da União em 20 de
outubro de 2000 (Processo nº 53670.000113/96);
XVII – Rádio Pérola do Turi Ltda., a partir de 19
de julho de 1998, na cidade de Santa Helena, Estado
do Maranhão outorgada pelo Decreto nº 96.213, de 23
de junho de 1988 (Processo nº 53680.000154/98);
XVIII – Rede Sul Matogrossense de Emissoras
Ltda., a partir de 20 de junho de 1998, na cidade de
Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul,
outorgada pelo Decreto nº 81.657, de 15 de maio de
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1978, e renovada pelo Decreto nº 98.140, de 14 de setembro de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo nº
202, de 1991, publicado no Diário Oﬁcial da União em 3
de outubro de 1991 (Processo nº 53700.000051/98);
XIX – Radio Educadora de Arcos Ltda., a partir de
16 de março de 1997, na cidade de Arcos, Estado de
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 93.966, de 22
de janeiro de 1987 (Processo nº 53710.000023/97);
XX – Fundação Educacional Mater Ecclesiae,
a partir de 11 de dezembro de 1997, na cidade de
Jacarezinho, Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio Educadora Rural de Jacarezinho Ltda.,
pela Portaria nº 751, de 20 de novembro de 1988, e
transferida pelo Decreto, de 5 de maio de 2000, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 53740.000854/97);
XXI – Fundação Nossa Senhora de Belém, a partir
de 10 de novembro dd 1997, na cidade de Guarapuava,
Estado do Paraná, outorgada originariamente à Radio Cultura Nossa Senhora de Belém Ltda., conforme
Portaria nº 658, de 17 de outubro de 1967, transferida
pela Portaria nº 202, de 17 de fevereiro de 1978, para
a concessionária de que trata este inciso, e renovada
pelo Decreto nº 94.957, de 24 de setembro de 1987
(Processo nº 53740.000800/97);
XXII – Rádio Club de Nova Aurora Ltda., a partir
de 14 de maio de 1996, na cidade de Nova Aurora, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 2.516, de 4
de abril de 1986 (Processo nº 53740.000100/96);
XXIII – Rádio Cultura de Iporã Ltda., a partir de 1º
de setembro de 1997, na cidade de Iporã, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 79.932, de 12 de julho
de 1977, e renovada pelo Decreto nº 95.168, de 9 de
novembro de 1987 (Processo nº 53740.000362/97);
XXIV – Rádio Educadora Ltda., a partir de 27 de
julho de 1997, na cidade de São João do Ivaí, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria nº 701, de 20 de
julho de 1977, e renovada pelo Decreto nº 96.003, de
3 de maio de 1988 (Processo nº 53740.000282/97);
XXV – Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo., a partir de 3 de setembro de 1995, na cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 56.289, de 17 de março de 1965,
e renovada pelo Decreto nº 94.414, de 10 de junho de
1987 (Processo nº 53790.001056/95);
XXVI – Rádio Garibaldi Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Laguna, Estado de Santa Catarina, outorgada pela Portaria MJNI nº 264-B,
de 27 de setembro de 1961, e renovada pelo Decreto nº 89.487, de 28 de março de 1984 (Processo nº
50820.000081/94);
XXVII – Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda.,
a partir de 8 de abril de 1998, na cidade de Fernandó-
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polis, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº
101, de 21 de março de 1968, e renovada pelo Decreto
nº 96.847, de 28 de setembro de 1988 (Processo nº
53830.002548/97);
XXVIII – Rádio Nova Bebedouro Ltda., a partir de
15 de março de 1995, na cidade de Bebedouro, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 91.085, de 12
de março de 1985 (Processo nº 53830.001492/94);
XXIX – Rádio Cultura Miracema do Norte Ltda.,
a partir de 30 de novembro de 1992, na cidade de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, outorgada
pelo Decreto nº 87.617, de 21 de setembro de 1982
(Processo nº 29670.000186/92);
Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de
23 de novembro de 1997, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade de Jataí, Estado
de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora
de Jataí Ltda, conforme Decreto nº 80.381, de 21 de
setembro de 1977, renovada pelo Decreto nº 96.007,
de 3 de maio de 1988, e transferida pelo Decreto nº
97.495, de 8 de fevereiro de 1989, para a Fundação
Cultural Divino Espírito Santo de Jataí (Processo nº
53670.000221/97).
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 16 de maio de 2001, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Teixeira de Freitas,
Estado da Bahia, outorgada à Televisão Sul Bahia de
Teixeira de Freitas Ltda., pelo Decreto nº 92.612, de 2
de maio de 1986 (Processo nº 53640.000055/01).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República, – Fernando Henrique
Cardoso.
PARECER Nº 202/SEJUR/DMC-PR
Referência Processo nº 53740.00800/97
Interessada: Fundação Nossa Senhora de Belém
Assunto : Renovação da outorga.
Ementa Concessão para executar o serviço de radiodifusão sonora, cujo prazo terá seu termo ﬁnal em 10
de novembro de 1997.
Pedido apresentado tempestivamente.
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Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão : Pelo deferimento.
A Fundação Nossa Senhora de Belém, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná,
requer renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo ﬁnal ocorrerá em 10 de novembro
de 1997.
Dos Fatos
1. Mediante a Portaria-CONTEL nº 658, de 17 de
outubro de 1967, foi concedida outorga à Rádio Cultura Nossa Senhora de Belém Ltda., para explorar o
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
2. A outorga em apreço começou a vigorar em
10 de novembro de 1967, data da publicação do ato
de outorga no Diário Oﬁcial, tendo sido renovada
através da Portaria-MC nº 202, de 17 de fevereiro de
1978; e do Decreto nº 94.957, de 24 de setembro de
1987, sendo que os efeitos jurídicos da mesma foram
mantidos pelo prazo residual, conforme disposto em
Decreto de 10 de maio de 1991, publicado em Diário
Oﬁcial do dia 13 subseqüente.
3. A outorga em tela foi objeto de transferência direta, da Rádio Cultura Nossa Senhora de Belém Ltda.,
para a Fundação Nossa Senhora de Belém, mediante
Portaria-MC nº 202, de 17 de fevereiro de 1978, publicada no Diário Oﬁcial do dia 23 subseqüente.
4. Cumpre ressaltar que, durante o último período de vigência da outorga, a entidade foi autuada em
uma ocasião, conforme se veriﬁca às ﬂs, na Informação de ﬂs. 36.
Do Mérito
5. O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10(dez) anos para o serviço de
radiodifusão sonora e 15(quinze) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e 15(quinze) anos para o serviço
de televisão, que poderão ser renovados por períodos
sucessivos e iguais (art. 33, § 3º) períodos esses que
foram mantidos pela atual Constituição (art. 22, § 5º).
6. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, determina que:
“Art. 27: os prazos de concessão e de
permissão serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze)
para o de televisão”.
7. De acordo com o artigo 40 da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir re-
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querimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 60 (sexto) e o 30 (terceiro) mês anterior
ao término da vigência da outorga.
8. O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 07 de
agosto de 1997, dentro, pois, do prazo legal, e o prazo de vigência da concessão deverá ser renovado a
partir de 10 de novembro de 1997.
9. A requerente tem seu quadro diretivo aprovado
pela Portaria nº 027/93, com a seguinte composição:
Diretor-presidente :
Jackson Luiz Tozetto
Diretor Vice-presidente: Márcio Aurélio Nerone
Diretores-assistentes: Márcio Luiz Bernardin
Helena Francisca Alves
Deomar de Carli
10. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas, conforme mencionado às ﬂs. 35.
11. É regular a situação da entidade perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações-FISTEL,
conforme demonstrado às ﬂs. 34.
12. Consultando o Cadastro Nacional de Radiodifusão, veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e dirigente não ultrapassam os limites ﬁxados pelo artigo
12 e seus parágrafos, do Decreto-lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967.
Conclusão
Pelo exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à Coordenação-Geral de Outorga de Comunicações, para
prosseguimento.
É o parecer.
Á consideração da Srª. Delegada.
Curitiba, 24 de setembro de 1997, – Alvyr Pereira de Lima Jr, Chefe do Serviço Jurídico.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 800, DE 2004
(Nº 212/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Educadora Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de São João do Ivaí, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 24 de abril de 2002, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 27 de julho de 1997, a concessão da Rádio Educadora Ltda. para explorar, sem
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direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São João do Ivaí,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 340, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 24
de abril de 2002, que “renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifusão,
e dá outras providências”. As entidades mencionadas
são as seguintes:
1 – Rádio Clube Ltda., na cidade Santo Antônio
de Jesus – BA (onda média);
2 – Rádio Campo Maior de Quixeramobim Ltda.,
na cidade de Quixeramobim – CE (onda média);
3 – Rádio Cultura de Aracati Ltda., na cidade de
Aracati – CE (onda média);
4 – Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., na cidade de Várzea Alegre – CE (onda média);
5 – Rádio Cultura dos Inhamuns Ltda., na cidade
de Tauá – CE (onda média);
6 – Rádio Guaraciaba Ltda., na cidade de Guaraciaba do Norte – CE (onda média);
7 – Rádio Jornal de Canindé Ltda., na cidade de
Canindé – CE (onda média);
8 – Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., originariamente Rádio Uirapuru de Quixadá Ltda., na cidade
de Quixadá – CE (onda média);
9 – Rádio Macambira Ltda., na cidade de Ipueiras
– CE (onda média);
10 – Rádio Planalto de Maracanaú Ltda., na cidade de Maracanaú – CE (onda média);
11 – Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., na cidade
de Forquilha – CE (onda média);
12 – Rádio Tabajara de São Benedito Ltda., na
cidade de São Benedito – CE (onda média);
13 – Rádio Vale do Coreaú Ltda., na cidade de
Granja – CE (onda média);
14 – Emissora Sul Goiana de Quirinópolis Ltda.,
na cidade de Quirinópolis – GO (onda média);
15 – Fundação Dom Juvenal Roriz, originalmente
Rádio Serra Azul Ltda., na cidade de Caiapônia – GO
(onda média);
16 – Rádio Difusora São Patrício Ltda., na cidade
de Ceres – GO (onda média);
17 – Rádio Pérola do Turi Ltda., na cidade de
Santa Helena – MA (onda média);
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18 – Rede Sul Matogrossense de Emissoras
Ltda., na cidade de Aparecida do Taboado – MS (onda
média);
19 – Rádio Educadora de Arcos Ltda., na cidade
de Arcos – MG (onda média);
20 – Fundação Educacional Mater Ecclesiae, originariamente Rádio Educadora Rural de Jacarezinho
Ltda., na cidade de Jacarezinho – PR (onda média);
21 – Fundação Nossa Senhora de Belém, originariamente Rádio Cultura Nossa Senhora de Belém
Ltda., na cidade de Guarapuava – PR (onda média);
22 – Rádio Club de Nova Aurora Ltda., na cidade
de Nova Aurora – PR (onda média);
23 – Rádio Cultura de Iporã Ltda., na cidade de
Iporã – PR (onda média);
24 – Rádio Educadora Ltda., na cidade de São
João do Ivaí – PR (onda média);
25 – Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo,
na cidade de Passo Fundo – RS (onda média);
26 – Rádio Garibaldi Ltda., na cidade de Laguna
– SC (onda média);
27 – Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda., na
cidade de Fernandópolis – SP (onda média);
28 – Rádio Nova Bebedouro Ltda., na cidade de
Bebedouro – SP (onda média);
29 – Rádio Cultura Miracema do Norte Ltda., na cidade de Miracema do Tocantins – TO (onda média);
30 – Fundação Cultural Divino Espírito Santo de
Jataí, originariamente Rádio Difusora de Jataí Ltda.,
na cidade de Jataí – GO (onda tropical); e
31 – Televisão Sul Bahia de Teixeira de Freitas
Ltda., na cidade de Teixeira de Freitas – BA (sons e
imagens).
Brasília, 7 de maio de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 304 EM
Brasília, em 19 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Clube Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia (Processo
nº 53640.000343/00);
• Rádio Campo Maior de Quixeramobim Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Quixeramobim, Estado do
Ceará (Processo nº 53650.000670/97);
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• Rádio Cultura de Aracati Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Aracatí, Estado do Ceará (Processo nº
53650.001470/97);
• Rádio Cultura de Varzea Alegre Ltda., concessionária do serviço de Tadiodifnsão sonora em onda
média, na cidade de Várzea Alegre, Estado do Ceará
(Processo nº 53650.000513/97);
• Rádio Cultura dos Inhmuns Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tauá, Estado do Ceará (Processo
nº 53650.000931/99);
• Rádio Guaraciaba Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Guaraciaba do Norte, Estado do Ceará (Processo
nº 53650.002926/98);
• Rádio Jornal de Canindé Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Canindé, Estado do Ceará (Processo nº
53650.000181/97);
• Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Quixadá, Estado do Ceará (Processo nº
53650.001082/97);
• Rádio Macambira Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ipueiras, Estado do Ceará (Processo nº 53650.001
543/98);
• Rádio Planalto de Maracanaú Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará (Processo
nº 53650.000027/98);
• Rádio Pioneira de Forquilha Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Forquilha, Estado do Ceará (Processo
nº 53650.001632197);
• Rádio Tabajara de São Benedito Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Benedito, Estado do Ceará
(Processo nº 53650.000074/97);
• Rádio Vale do Coreaú Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Granja, Estado do Ceará (Processo nº
53650.001555/98);
• Emissora Sul Goiana de Quirinópolis Lida.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Quirinápolis, Estado de Goiás (Processo nº 53670.000318/97);
• Fundação Dom Juvenal Roriz, concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Caiapônia, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000457/96);
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• Rádio Difusora São Patrício Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ceres, Estado de Goiás (Processo
nº 53670.000113/96);
• Rádio Pérola do Turi Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão (Processo
nº 53680.000154/98);
• Rede Sul Matogrossense De Emissoras Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul (Processo nº
53700.000051/98);
• Rádio Educadora De Arcos Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Arcos, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 53710.000023/97);
• Fundação Educacional Mater Ecclesiae, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná
(Processo nº 53 740.000854/97);
• Fundação Nossa Senhora de Belém, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.000800/97);
• Rádio Club de Nova Aurora Ltda.., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Nova Aurora, Estado do Paraná (Processo nº 53740.000100/96);
• Rádio Cultura de Iporã Ltda.., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Iporã, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000362/97);
• Rádio Educadora Ltda.., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de São João do Ivaí, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000282/97);
• Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.001056/95);
• Rádio Garibaldi Ltda.., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Laguna, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000081/94);
• Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda.., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Fernandópolis, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.002548/97);
• Rádio Nova Bebedouro Ltda.., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.001492/94);
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• Rádio Cultura Miracema do Norte Ltda.., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Miracema do Tocantins, Estado
do Tocantins (Processo nº 29670.000186/92);
• Fundação Cultural Divino Espírito Santo de Jataí, concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de Jataí, Estado de Goiás
(Processo nº 53670. 000221/97);
• Televisão Sul Bahia de Teixeira de Freitas
Ltda..,concessionária do serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Texeira de Freitas, Estado da Bahia (Processo nº 53640.000055/01).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta Da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 24 DE ABRIL DE 2002
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de Rádiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput,
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6° da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Clube Ltda., a partir de 22 de agosto de
1998, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Estado
da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 82.043, de 26 de
julho de 1978 (Processo nº 53640.000343/00);II – Rádio Campo Maior de Quixeramobim Ltda.,
a partir de 21 dc agosto de 1997, na cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, outorgada pelo Decre-
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to nº 94.696, de 28 de julho de 1987 (Processo nº
53650.000670/97);
III – Rádio Cultura de Aracati Ltda., a partir de
23 de dezembro de 1997, na cidade de Aracati, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 80.744,
de 14 de novembro de 1977, e renovada pelo Decreto nº 96.219, de 24 de junho de 1988 (Processo nº
53650.001470/97);
IV – Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., a partir
de 21 de junho de 1997, na cidade de Várzea Alegre,
Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 79.605,
de 28 de abril de 1977, e renovada pelo Decreto nº
98.029, de 8 de agosto de 1989, aprovado pelo Decreto
Legislativo nº 2, de 1991, publicado no Diário Oﬁcial
da União em 25 de fevereiro de 1991 (Processo nº
53650.000513/97);
V – Rádio Cultura dos Inhamuns Ltda., a partir
de 5 de outubro de 1999, na cidade de Tauá, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 83.813, de 7 de
agosto de 1979, e renovada pelo Decreto de 29 de julho de 1992, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 42,
de 1996, publicado no Diário Oﬁcial da União em 19
de abril de 1996 (Processo nº 53650.000931/99);
VI – Rádio Guaraciaba Ltda., a partir de 5 de outubro de 1998, na cidade de Guaraciaba do Norte, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 96.636, de 2 de
setembro de 1988 (Processo nº 53650.002926/98);
VII – Rádio Jornal de Canindé Ltda., a partir de
19 de maio 1997, na cidade de Canindé, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto nº 79.370, de 10 de
março de 1977, e renovada pelo Decreto de 29 de julho
de 1992, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 149, de
1999, publicado no Diário Oﬁcial da União em 1º de
dezembro de 1999 (Processo nº 53650.000l81/97);
VIII – Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., a partir
de 18 de agosto de 1997, na cidade de Quixadá, Estado do Ceará, outorgada à Rádio Uirapuru de Quixadá
Ltda., pelo Decreto nº 79.889, de 28 de junho de 1977,
e renovada pelo Decreto nº 98.485, de 7 de dezembro
de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo na 181, de
1991, publicado no Diário Oﬁcial da União em 6 de
setembro de 1991 (Processo nº 53650.001082/97;
IX – Rádio Macambira Ltda., a partir de 5 de outubro de 1998, na cidade de Ipueiras, Estado do Ceará,
outorgada pelo Decreto nº 96.821, de 28 de setembro
de 1988 (Processo nº 53650.001543/98);
X – Rádio Planalto De Maracanaú Ltda., a partir
de 6 de abril de 1998, na cidade de Maraeanaú, Estado
do Ceará, outorgado pelo Decreto nº 95.668, de 26 de
janeiro de 1988 (Processo nº 53650.000027/98);
XI – Rádio Pioneira De Forquilha Ltda., a partir de
8 de outubro de 1997, na cidade de Forquilha, Estado
do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 94.951, de 24 de
setembro de 1987 (Processo nº 53650.001632/97);
XII – Rádio Tabajara de São Benedito Ltda.,
a partir de 12 de abril de 1997, na cidade de São
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Benedito, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 93.965, de 22 de janeiro de 1987 (Processo nº
53650.000074/97);
XIII – Rádio Vale do Coreaú Ltda., a partir de 5
de outubro de 1998, na cidade de Granja, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto na 96.716, de 19 de
setembro de 1938 (Processo nº 53650.001555/98);
XIV – Emissora Sul Goiana de Quirinópolis Ltda.,
a partir de 13 de dezembro de 1997, na cidade de
Quirinápolis, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº 80.582, de 19 de outubro de 1977, e renovada
pelo Decreto de 30 de julho de 1992 (Processo nº
53670.000318/97);
XV – Fundação Dom Juvenal Roriz, a partir de 18
de maio de 1997, na cidade de Caiapônia, Estado de
Goiás, outorgada originariamente à Rádio Serra Azul
Ltda., conforme Decreto nº 94.247, de 22 de abril de
1987, e transferida pelo Decreto de 25 de setembro de
2000, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53670.000457/96);
XVI – Rádio Difusora São Patrício Ltda., a partir
de 5 de julho de 1996, na cidade de Ceres, Estado de
Goiás, outorgada pela Portaria nº 384, de 14 de junho
de 1966, e renovada pelo Decreto de 29 de julho de
1992, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 189, de
2000, publicado no Diário Oﬁcial da União em 20 de
outubro de 2000 (Processo nº 53670.000113/96);
XVII – Rádio Pérola do Turi Ltda., a partir de 19
de julho de 1998, na cidade de Santa Helena, Estado
do Maranhão pelo Decreto nº 96.213, de 23 de junho
de 1988 (Processo nº 53680.000154/98)
XVIII – Rede Sul Matogrossense de Emissoras Ltda., a partir de 20 de junho de 1998, na cidade
de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso
do Sul, outorgada pelo Decreto nº 81.657, de 15 de
maio de 1978, e renovada pelo Decreto nº 98.140,
de 14 de setembro de 1989, aprovado pelo Decreto
Legislativo nº 202, de 1991, publicado no Diário Oﬁcial da União em 3 de outubro de 1991 (Processo nº
53700.000051/98);
XIX – Rádio Educadora de Arcos Ltda., a partir de
16 de março de 1997, na cidade de Arcos, Estado de
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 93.966, de 22
de janeiro de 1987 (Processo nº 53710.000023/97);
XX – Fundação Educacional Mater Ecclesiae,
a partir de 11 de dezembro de 1997, na cidade de
Jacarezinho, Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio Educadora Rural de Jacarezinho Ltda.,
pela Portaria nº 751, de 20 de novembro de 1988, e
transferida pelo Decreto/de 5 de maio de 2000, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 53740.000854/97);
XXI – Fundação Nossa Senhora de Belém, a partir
de 10 de novembro de 1997, na cidade de Guarapuava,
Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio Cultura Nossa Senhora de Belém Ltda., conforme
Portaria nº 658, de 17 de outubro de 1967, transferida
pela Portaria nº 202, de 17 de fevereiro de 1978, para
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a concessionária de que trata este inciso, e renovada
pelo Decreto nº 94.957, de 24 de setembro de 1987
(Processo nº 53740.000800/97);
XXII – Rádio Club de Nova Aurora Ltda., a partir
de 14 de maio de 1996, na cidade de Nova Aurora, Estado Paraná, outorgada pelo Decreto nº 2.516, de 4 de
abril de 1986 (Processo nº 53740.000100/96);
XXIII – Rádio Cultura de Iporã Ltda., a partir de lº
de setembro de 1997, na cidade de Iporã, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 79.932, de 12 de julho
de 1977, e renovada pelo Decreto nº 95.168, de 9 de
novembro de 1987 (Processo na 53740.000362/97);
XXIV – Rádio Educadora Ltda., a partir de 27 de
julho de 1997, na cidade de São João do Ivaí, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria nº 701, de 20 de
julho de 1977, e renovada pelo Decreto nº 96.003, de
3 de maio de 1988 (Processo nº 53740.000282/97);
XXV – Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo., a partir de 3 de setembro de 1995, na cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n° 56.289, de 17 de março de 1965,
e renovada pelo Decreto nº 94.414, de 10 de junho de
1987 (Processo nº 53790.001056/95);
XXVI – Rádio Garibaldi Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Laguna, Estado de Santa Catarina, outorgada pela Portaria MJNI nº 264-B,
de 27 de setembro de 1961, e renovada pelo Decreto nº 89.487, de 28 de março de 1984 (Processo nº
50820.000081/94);
XXVII– Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda., a
partir de 8 de abril de 1998, na cidade de Fernandépolis, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
nº 101, de 21 de março de 1968, e renovada pelo Decreto nº 96.847, de28 de setembro de 1983 (Processo
nº 53830.002548/97;
XXVIII – Rádio Nova Bebedouro Ltda., a partir de
15 de março de 1995, na cidade de Bebedouro, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 91.085, de 12
de março de 1985 (Processo nº 53830.001492/94);
XXIX – Rádio Cultura Miracema do Norte Ltda.,
a partir de 30 de novembro de 1992, na cidade de Miracema do Iocantins, Estado do Tocantins, outorgada
pelo Decreto nº 87.617, de 21 de setembro de 1982
(Processo na 29670.000186/92)
Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de
23 de novembro de 1997, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade de Jataí, Estado
de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora
de Jataí Ltda., conforme Decreto nº 80.381, de 21 de
setembro de 1977, renovada pelo Decreto nº 96.007,
de 3 de maio de 1988, e transferida pelo Decreto nº
97.495, de 8 de fevereiro de 1989, para a Fundação
Cultural Divino Espírito Santo de Jataí (Processo na
53670.000221/97). _
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir de
16 de maio de 2001, a concessão para explorar, sem
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direito de exclusividade, o serviço de Rádiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Teixeira
de Freitas, Estado da Bahía, outorgada à Televisão Sul Bahia de Teixeira de Freitas Ltda., pelo Decreto nº 92.612, de 2 de maio de 1986 (Processo nº
53640.000055/01.
Art. 4º A exploração do serviço de Rádiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 24 de abril de 2002; 181º da Independência
114º da República. – Fernando Henrique Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 801, DE 2004
(N° 213/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação “Jovens” da Comunidade de Sítio Novo
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sítio Novo, Estado do
Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 398, de 19 de março de 2002, que autoriza a
Associação “Jovens” da Comunidade de Sítio Novo a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sítio Novo, Estado
do Maranhão, retiﬁcando-se o prazo de autorização
para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 378, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 382, de 19 de março de 2002 – Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Tropical de Carneirinho, na cidade de Carneirinho – MG;
2 – Portaria nº 383, de 19 de março de 2002 – Associação Comunitária de Apoio ao Esporte e à Cultura de
Cedro – Ceará – ACAECC, na cidade de Cedro – CE.
3 – Portaria nº 387, de 19 de março de 2002
– Associação Beneﬁcente e Comunitária de Campo
Formoso, na cidade de Campo Formoso – BA;
4 – Portaria nº 391, de 19 de março de 2002 –
Centro de Atendimento Comunitário São Jorge – CEACOM, na cidade de Curitiba – PR;
5 – Portaria nº 392, de 19 de março de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão para Desenvolvimento Artístico e Cultural de Manhumirim, na
cidade de Manhumirim – MG;
6 – Portaria nº 393, de 19 de março de 2002 –
Associação Comunitária Rita Mota Matos, na cidade
de Tejuçuoca – CE;
7 – Portaria nº 395, de 19 de março de 2002 – Associação Beneﬁcente Cultural Esportiva e Recreativa Varzeana – ABECERV, na cidade de Várzea do Poço – BA;
8 – Portada nº 397, de 19 de março de 2002 – Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Abreu, na
cidade de São Bernardo – MA;
9 – Portaria nº 398, de 19 de março de 2002
– Associação “Jovens” da Comunidade de Sítio Novo,
na cidade de Sítio Novo – MA;
10 – Portaria nº 399, de 19 de março de 2002
– Associação Comunitária Nova Macuco, na cidade
de Macuco – RJ;
11 – Portaria nº 401, de 19 de março de 2002 – Associação Cultural e Comunitária de Jandaia do Sul/PR
– “ACCJS”, na cidade de Jandaia do Sul – PR;
12 – Portaria nº 403, de 19 de março de 2002
– Associação Comunitária de Apoio as Entidades de
Bocaina, na cidade de Bocaina – SP;
13 – Portaria nº 404, de 19 de março de 2002 –
Fundação Zuli Morais, na cidade de Caririaçu – CE;
14 – Portaria nº 405, de 19 de março de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação de Uberlândia, na cidade de Uberlândia – MG;
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15 – Portaria nº 408, de 719 de março de 2002
– Associação Comunitária e Cultural Santana de Parnaíba, na cidade de Santana de Parnaíba – SP; e
16 – Portaria nº 409, de 19 de março de 2002
– Sociedade Beneﬁcente de Altamira do Maranhão,
na cidade de Altamira – MA.
Brasília, 14 de maio de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC Nº 511 EM
Brasília, 9 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação “Jovens” da Comunidade de
Sítio Novo, na cidade de Sítio Novo, Estado do Maranhão, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53680.000535/98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações..
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PORTARIA Nº 398, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53680.000535198, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação “Jovens” da Comunidade de Sítio Novo, com sede na Travessa São
Francisco, s/nº, Centro, na cidade de Sítio Novo, Estado do Maranhão, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º, Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 05º52’41”s e longitude em
46º41’57”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 108/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.680.000.535/98 de
18-8-1998
Objeto: requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação “Jovens da Comunidade
de Sítio Novo, na localidade de Sítio Novo, Estado do
Maranhão”.
I – Introdução
1. A Associação “Jovens” da Comunidade de Sítio
Novo, inscrita no CNPJ sob o número 00.871.549/000151, Estado do Maranhão, com sede na Travessa São
Francisco, s/nº, Centro, Cidade de Sítio Novo, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por
meio de requerimento datado de 11-8-1998, subscrito
por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU,
de 5-11-1998, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
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3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados á entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 6 a 83 dos autos.
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8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado no Largo da Matriz, s/nº, Centro, Cidade de
Sítio Novo, Estado do Maranhão, de coordenadas geográﬁcas em 05º52’41”s de latitude e 46º41’57”W de
longitude, consoantes aos dados constantes no aviso
no DOU de 5-11-1998, Seção 03.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 49, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I
e II da Norma nº 2/98, alterações estatutárias, cópia
do CNPJ da Entidade, declaração do endereço da
sede da Entidade, planta de arruamento, bem como
do subitem 6.11 (Projeto Técnico) da Norma nº 2/98
(ﬂs. 52 a 83).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs. 73 e 74, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
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e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 84 e 85.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação “Jovens” da Comunidade de Sítio
Novo.
• quadro diretivo
Presidente:
José Ribamar Diniz Raposo
Vice-Presidente:Virgílio Torquato Pinheiro
1º Secretário: Antônio Jailson Alves de Lima
2a Secretária: Rozéria Alves Pereira
1º Tesoureiro: Jarilson Alves de Lima
2ª Tesoureira: Maria do Carmo Carneiro de Sousa
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Largo da Matriz, s/nº , Centro, Cidade de Sítio
Novo, Estado do Maranhão;
• coordenadas geográﬁcas
05º52’41” S de latitude e 46º41’57” W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂs. 73 e 74 e “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, ﬂs. 84
e 85, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, pela Associação “Jovens”
da Comunidade de Sítio Novo, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
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no Processo Administrativo nº 53.680.000.535/98,
de 18-8-1998.
Brasília, 19 de fevereiro de 2002. – Adriana
Guimarães Costa, Relator da conclusão Jurídica
– Neide Aparecida da Silva, Relator da Conclusão
Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento Radiodifusão.
Brasília, 19 de fevereiro de 2002 – Nilton Gerardo
Lemes de Lemos, Coordenador-Geral, substituto
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Hamilton de Magalhães Mesquita, – Diretor
do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – Decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 802, DE 2004
(Nº 215/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Açurema
“FM” de Itaíba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaíba,
Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 476, de 22 de março de 2002, que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária Açurema
“FM” de Itaíba a executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Itaíba, Estado de Pernambuco, retiﬁcando-se o
prazo de autorização para 10 (dez) anos, tendo em
vista o disposto na Lei nº 10.597, de11 de dezembro
de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 416, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 444, de 22 de março de 2002
– Associação Comunitária Cultural de Tanque Novo
– ACC, na cidade de Tanque Novo – BA;
2 – Portaria nº 446, de 22 de março de 2002
– Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de São
José do Egito – PE;
3 – Portaria nº 448, de 22 de março de 2002
– Associação Cultural e Artística de Tapira, na cidade
de Tapira – PR;
4 – Portaria nº 455, de 22 de março de 2002
– Fundação Pedro Soares Nuno para o Desenvolvimento Comunitário de Caaporã – FUNPSN, na cidade
de Caaporã – PB;
5 – Portaria nº 456, de 22 de março de 2002
– Associação Comunitária e Cultural de Mirim Doce,
na cidade de Mirim Doce – SC;
6 – Portaria nº 464, de 22 de março de 2002 – Associação Comunitária e Cultura de Severiano Melo/RN,
na cidade de Severiano Melo – RN;
7 – Portaria nº 466, de 22 de março de 2002 – Associação Beneﬁcente e Cultural Comunitária do Guaé
(ABCCG), na cidade de Caucaia – CE;
8 – Portaria nº 470, de 22 de março de 2002
– Associação Comunitária Rádio Estrada da Saudade
(FM), na cidade de Petrópolis – RJ;
9 – Portaria nº 471, de 22 de março de 2002 –
Associação Comunitária de Tremedal/ACT, na cidade
de Tremedal – BA;
10 – Portaria nº 476, de 22 de março de 2002
– Associação de Radiodifusão Comunitária Açurema
“FM” de Itaíba, na cidade de Itaíba – PE;
11 – Portaria nº 477, de 22 de março de 2002
– Associação Comunitária Popular de Jaguaruana, na
cidade de Jaguaruana – CE;
12 – Portaria nº 478, de 22 de março de 2002
– Sociedade Beneﬁcente Francisca Alves de Almeida,
na cidade de Acopiara – CE; e
13 – Portaria nº 479, de 22 de março de 2002 – Associação Comunitária Rádio Gaúcha FM de Bataguassu
Mato Grosso do Sul, na cidade de Bataguassu – MS.
Brasília, 28 de maio de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
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MC nº 549 EM
Brasília, em 15 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária Açurema “FM” de Itaíba, na cidade de Itaíba,
Estado de Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade como caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mais, também, servem
de elo à integração de informações benéﬁcas em
todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53103.000192/01, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente. – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 476, DE 22 DE MARÇO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53103.000192/2001, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Radiodifusão
Comunitária de Açurema “FM” de Itaíba com sede na
Praça Coronel Francisco Martins s/nº, Centro, na cidade
de Itaíba, Estado de Pernambuco, a executar serviço
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de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 08º56’51”S e longitude em
37º25’22“W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 170/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.103.000.192/01, de
30-5-2001.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Radiodifusão Comunitária
Açurema FM Itaíba – PE, localidade de Itaíba, Estado
de Pernambuco.
I – Introdução
1. Associação de Radiodifusão Comunitária Açurema FM Itaíba – PE, inscrita no CGC sob o número
04.287.592/0001-25, no Estado de Pernambuco, com
sede na Praça Coronel Francisco Martins, s/nº, centro,
cidade de Itaíba – PE, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 19 de maio de 2001, subscrito por
representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na
localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos do Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União
– DOU, de 25 de junho de 2001, Seção 3, que contempla o logradouro, onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
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II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
na Petição de folha 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitas
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, em face
dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 1 a 124, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações técnicas de relevância.
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III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Praça Coronel Francisco Martins,
s/nº, Centro, cidade de Itaíba, Estado de Pernambuco, de coordenadas geográﬁcas em 08º 57’ 49”S de
latitude e 87º37’ 30”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 256-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas devem ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de ﬂs. 51, denominado de “Roteiro de Análise
Técnica de RadCom”. Posteriormente foram indicadas
as reais coordenadas, que foram aceitas e analisadas
por engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos
do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação do
subitem 6.7, I, II e VI, bem como o subitem 6.11, (Projeto Técnico) da Norma nº 2/98, (ﬂs. 54, 86 e 125).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de informações Técnicas”, ﬂs. 131, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identiﬁcação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
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14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, ﬂs. 144 e 145.
É o relatório.

À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 12 de março de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador Geral

IV – Conclusão/Opinamento

À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 12 de março de 2002. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços de Radiodifusão

16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados, na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de
documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
estatuto social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação de Radiodifusão Comunitária Açurema FM Itaíba – PE
• quadro diretivo
Presidente: Dinando Antônio Soares
Dir. Adm.: Ranilson Rossi Ramos
Dir. Técnico: Cícero Ramos de Freitas
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça Coronel Francisco Martins, s/nº, Centro,
Cidade de Itaíba, Estado de Pernambuco
• coordenadas geográﬁcas
8º56’51”S de latitude e 37º25’22”W de longitude,
correspondentes aos cálculos efetuados no “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs. 131, que se refere à
localização da estação e “Roteiro de Análise de Instalação da Estação de Radcom”, ﬂs. 144 e 145;
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão
Comunitária Açurema FM Itaíba – PE, no sentido de
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53.103.000.192/01, de
30 de maio de 2001.
Brasília, 11 de março 2002. – Érica Alves Dias,
Relatora da conclusão Jurídica, Chefe da Divisão/SSR
– Ana Maria das Dores e Silva, Relatora da conclusão Técnica, Chefe de Serviço/SSR.
De acordo.

De acordo.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o serviço de radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 803, DE 2004
(Nº 218/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Energia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Volta
Redonda, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 583, de 16 de abril de 2002, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 11 de março de 1995, a permissão outorgada à Rádio Energia Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Volta
Redonda, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 605, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações de permissões para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
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serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 418, de 7 de agosto de 2001
– Rádio Sul Fluminense Ltda., na cidade de Barra
Mansa – RJ.
2 – Portaria nº 775, de 14 de dezembro de 2001
– Rádio Liberal FM Stéreo Ltda. – ME, na cidade de
Guaporé – RS.
3 – Portaria nº 780, de 14 de dezembro de 2001
– Rádio Educadora de Guaíba Ltda., na cidade de
Guaíba – RS;
4 – Portaria nº 259, de 19 de março de 2002
– Rádio Três Fronteiras Ltda., na cidade de Foz do
Iguaçu – PR.
5 – Portaria nº 260, de 19 de março de 2002
– Alagoas Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Maceió – AL.
6 – Portaria nº 262, de 19 de março de 2002
– Rede Litorânea de Rádio Ltda., na cidade de João
Pessoa – PB.
7 – Portaria nº 266, de 19 de março de 2002
– Rádio e Televisão Campina Grande Ltda., na cidade
de Campina Grande – PB.
8 – Portaria nº 434, de 22 de março de 2002 – Rádio Difusora Santarritense Ltda., na cidade de Santa
Rita do Sapucaí – MG.
9 – Portaria nº 583, de 16 de abril de 2002 – Rádio
Energia Ltda., na cidade de Volta Redonda – RJ.
10 – Portaria nº 585, de 16 de abril de 2002 – Rádio Jornal Gazeta de Nova Friburgo Ltda., na cidade
de Nova Friburgo – RJ.
11 – Portaria nº 609, de 25 de abril de 2002 – Rádio Floresta Negra Ltda., na cidade de Joinville – SC.
12 – Portaria nº 632, de 26 de abril de 2002
– Rádio Sociedade Rural S/C Ltda., na cidade de Astorga – PR.
13 – Portaria nº 636, de 26 de abril de 2002 – Rádio Tabajara FM Ltda., na cidade de Tubarão – SC.
14 – Portaria nº 666, de 30 de abril de 2002 – Rádio 105 FM Ltda., na cidade de Jundiaí-SP; e
15 – Portaria nº 742, de 10 de maio de 2002
– Rádio FM 95 Stéreo Ltda., na cidade de União da
Vitória – PR.
Brasília, 10 de julho de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 817 EM
Brasília, em 7 de junho de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 583, de 16 de abril de 2002, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Energia
Ltda., pela Portaria nº 105, de 8 de março de 1985,
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publicada no Diário Oﬁcial da União em 11 subseqüente, para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Volta Redonda
Estado do Rio de Janeiro.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo nº 53770.000706/96,
que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 583, DE 16 DE ABRIL DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53770.000706/96, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 11 de março de 1995, a permissão outorgada à Rádio Energia Ltda., pela Portaria nº 105, de
8 de março de 1985, publicada no Diário Oﬁcial da
União em 11 subseqüente, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Volta Redonda,
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 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.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
RÁDIO ENERGIA LTDA.
EDSON ALBERTASSI, brasileiro, casado, Comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 084195759, expedida pelo IFP inscrito no CIC/MF sob o nº
005.477.207-93, residente e domiciliado à Rua Joana
D’Arc, nº 396, Niterói, Volta Redonda – RJ; GERALDO
ALBERTASSI, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 05487598-4, expedida
pelo IFP e inscrito no CIC/MF sob o nº 114.006.337-53,
residente e domiciliado à Rua José Moreira da Rocha,
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nº 37, Retiro, Volta Redonda – RJ e JORGE LUIZ DE
LIMA TEIXEIRA, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 3043027, expedida
pelo IFP e inscrito no CIC/MF sob o 303.484.637-15,
residente e domiciliado na Rua Luiz Alva Pereira, nº 35,
Aterrado, Volta Redonda – RJ; na qualidade de únicos
sócios que compõem a totalidade do Capital Social da
Brins RÁDIO ENERGIA LTDA, estabelecida à Rua da
Assembléia, nº 10, Sala 3320, Centro,, Rio de Janeiro
– RJ, inscrita no CGC/MF sob o nº 31.232.747/000107, com seu Contrato Social Original arquivado na JUCERJA sob o nº 33201525868, em 5-11-86, resolvem
alterar cláusula e condições de seu Contrato Social
que fazem a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O sócio JORGE LUIZ
DE LIMA TEIXEIRA, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo as 1050 (um mil e cinqüenta) cotas
que detêm do Capital Social na mesma pata EDSON
ALBERTASSI;
CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio JORGE LUIZ
DE LIMA TEIXEIRA declara ter recebido em moeda
corrente do país a importância correspondente a venda de suas cotas de Capital Social, dando plena, reza
e irrevogável quitação;
CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social da
ﬁnita correspondente a R$21.000,00 (Vinte e um Mil
Reais) passa a seguinte distribuição:
EDSON ALBERTASSI .

2.580 –

86% CTS – R$18.060,00

GERALDO ALBERTASSI.

420 –

14% CTS – R$2.940,00

TOTAL

3.000 –

100% CTS – R$21.000,00

CLÁUSULA QUARTA – Os sócios resolvem também alterar o endereço da ﬁrma para “Av. Alm. Adalberto de Barros Nunes, nº 3270, Jd. Cidade do Aço,
Volta Redonda – RJ”;
CLÁUSULA QUINTA – Permanecem inalteradas
todas as dentais cláusulas e condições não modiﬁcadas pelo presente instrumento;
E por estarem justos e contratados, assinam o
presente instrumento de Alteração Contratual em 3
(três) vias de igual forma e teor.
Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro de 1996. – Edson
Albertassi, Geraldo Albertassi, Jorge Luiz de Lima
Teixeira; Testemunhas: Deomar Rodrigues Campos.
CIC/MF: 010.419.467-75, R.G. 065.295/01 CRC/RJ;
Levi Carvalho Canela, CIC/MF: 012.239.387-27,RG
068.630/02 CRC/RJ.
(À comissão de Educação – decisão terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 804, DE 2004
(Nº 229/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Floresta Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Tucuruí, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 12 de março de 1997, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 9 de outubro de 1994, a concessão da Rádio Floresta Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Tucuruí, Estado do Pará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 346, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 12 de março de 1997, que “Renova a concessão da Rádio Floresta Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Tucuruí, Estado do Pará.”
Brasília, 17 de março de 1997. – Fernando Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 49,
DE 10 DE MARÇO DE 1997
(Do Senhor Ministro de Estado das Comunicações)
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 53720.000671/94,
em que a Rádio Floresta Ltda., solicita renovação da
concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tucuruí, Estado
do Pará, outorgada conforme Decreto nº 90.162, de
10 de setembro de 1984, publicado no Diário Oﬁcial
da União de 11 subseqüente, outorga essa que começou à vigorar 9 de outubro de 1984, com a publicação do contrato celebrado com a União Federal no
Diário Oﬁcial.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
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pedidos de renovação requeridos na forma devida
e não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Com estas observações, lícito é se concluir que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 9 de outubro de 1994.
5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Floresta
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Tucuruí, Estado do Pará.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53720.000671/94,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 9 de outubro de 1994, a concessão da
Rádio Floresta Ltda., outorgada pelo Decreto nº 90.162,
de 10 de setembro de 1984, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Tucuruí, Estado do Pará.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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ALTERAÇÃO PARTICULAR DE CONTRATO DE
CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE COMERCIAL
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA,
DENOMINADA: RÁDIO FLORESTA LTDA.
CGC/MF Nº 04.101.317/0001-75
Pelo presente instrumento particular de ALTERAÇÃO CONTRATUAL e na melhor forma de direito, entre
os abaixo assinados, JOSÉ ADÃO COSTA, brasileiro,
casado, radialista, residente e domiciliado nesta cidade
de Tucuruí, Estado do Pará, à Travessa Amazonas nº
80, Bairro Santa Izabel, CEP 68460-000, portador da
Cédula de Identidade Civil nº 217.739, expedida pela
SSP-GO, e do CPF(MF) nº 003.692.251-04, PAULO
GERALDO VIANA, brasileiro, casado, Técnico em Eletrônica, residente e domiciliado à Avenida José Rodrigues de Queiroz Filho, nº 1111, Bairro Santa Mônica,
na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais,
portador da Cédula de Identidade Civil nº 151.015, expedida pela SSP-AM, e do CPF(MF) nº 034.686.15272; JAHYR SEIXAS GONÇALVES, brasileiro, casado,
comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de
Tucuruí, Estado do Pará, sito à Avenida Lauro Sodré nº 618, portador da Cédula de Identidade Civil
nº 266.135, expedida pela SSP-RJ, e do CPF(MF) nº
082.025.677/34; ANTONIO NAZARENO CORREA DA
COSTA, brasileiro, engenheiro eletrônico, residente e
domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará, sito
à Travessa Padre Eutíquio nº 3326, portador da Cédula de Identidade 380443, expedida pela SSP-PA, e
do CPF (MF) nº 033.137.002-68; CLÁUDIO FURMAN,
brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Tucuruí, Estado do Pará, sito à
Rua José Neres Torres, S/Nr., Portador da Cédula de
Identidade Civil, 742.192, expedida pela SSP-PR, e do
CPF(MF) nº 046.244.321-34, sendo os únicos sócios
da Sociedade Por Cotas de Responsabilidade Limitada, denominada RÁDIO FLORESTA LTDA. Que gira
nesta praça com o ramo de Serviços de Radiodifusão,
Comércio, Manutenção e Representação de Aparelhos,
Componentes Eletrônicos e Elétricos em Geral, com
o Contrato Social devidamente registrado e arquivado
na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), sob
o nº 15200157127, por despacho do dia 24-9-81, e alterações contratuais de Nºs 380/ 82, 698-82, 002822,
004015, de 22-3-82, 12-5-82, 17-9-86 e 16-12-86,
respectivamente, tem entre si justos e combinados
alterar o seu CONTRATO SOCIAL, conforme segue
nas cláusulas e condições seguintes:
PRIMEIRA – Os Sócios Cotistas JAHYR SEIXAS
GONÇALVES, ANTONIO NAZARENO CORREA DA
COSTA e CLÁUDIO FURMAN, acima qualiﬁcados,
retiram-se da sociedade, por sua livre e espontânea
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vontade, sem qualquer constrangimento, cedendo
e transferindo o total de suas cotas e haveres, bem
como todas as suas obrigações junto a esta sociedade, dando plena, geral e irrevogável quitação, referente
aos negócios sociais desta sociedade, até a presente
data, para o Sócio Cotista JOSÉ ADÃO COSTA, acima qualiﬁcado, ﬁcando o Ativo e Passivo sob exclusiva
responsabilidade dos sócios remanescentes.
SEGUNDA – Os sócios remanescentes assumem
ativa e passivamente os débitos da sociedade.
TERCEIRA – Pela presente Alteração Contratual
o Capital Social passa a ser de R$60.000,O0 (Sessenta
Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, dividido em 60.000 (Sessenta
Mil) cotas no valor de R$1,00 (Um Real) cada uma,
indivisíveis e iguais, subscritas em:
A) – JOSÉ ADÃO COSTA 45.000 (Quarenta e
Cinco Mil Cotas) R$45.000,00
B) – PAULO GERALDO VIANA 15.000 (Quinze
Mil Cotas) R$15.000,00
Totalizando 60.000 (Sessenta Mil Cotas)
R$60.000,00
QUARTA – Os sócios JOSÉ ADÃO COSTA e
PAULO GERALDO VIANA, qualiﬁcados na página anterior, declaram, sob as penas da Lei, que não estilo
incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou
nas restrições legais que possam impedi-los de exercerem atividades mercantis.
QUINTA – A gerência da sociedade será exercida, em conjunto ou isoladamente pelos sócios remanescentes que exercerão as seguintes funções: JOSÉ
ADÃO COSTA, Diretor-presidente e PAULO GERALDO
VIANA, Diretor-Superintendente.
SEXTA – Todas as demais cláusulas e condições
estabelecidas nos atos constituitivos da sociedade,
não alcançados pelo presente instrumento, permanecem em vigor.
E por se acharem justos e contratados, de tudo
quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam se a
cumprir o presente instrumento, assinando-o em 4
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas, indo a primeira
via para registro e arquivamento na Junta Comercial
do Estado do Pará (JUCEPA).
Tucuruí, 12 de maio de 1998. – José Adão Costa, Paulo Geraldo Viana, Jahyr Seixas Gonçalves,
Antonio Nazareno Correa Da Costa, Cláudio Furmam; Testemunhas: Antonio Joaquim Cunha Nunes, CI-150.032-SSP/PA; Onézio Barreto Ribeiro,
CI-2602028-SSP/PA.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 805, DE 2004
(nº 230/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Cultura de Jales Sociedade Limitada para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Jales,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 8 de abril de 1999, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Rádio Cultura de Jales Sociedade Limitada
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
da radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Jales, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 450, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 8 de abril de 1998, que “Renova a concessão da
Rádio Cultura de Jales Sociedade Limitada, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Jales, Estado de São Paulo”.
Brasília, 14 de abril de 1998. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 84/MC
Brasília, 20 de março de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 50830.000031/94,
em que a Rádio Cultura de Jales Sociedade Limitada
solicita renovação da concessão para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Jales, Estado de São Paulo, outorgada conforme Portaria MVOP nº 91, de 20 de fevereiro de 1960, cuja última
renovação ocorreu nos termos do Decreto nº 89.590,
de 27 de abril de 1984, publicado no Diário Oﬁcial da
União de 30 seguinte, por dez anos, a partir de 1º de
maio de 1984, sendo que o prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
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a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida
e não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Com essas observações, lícito é concluir-se que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.
5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente, Sérgio Motta, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão da Rádio Cultura de Jales Sociedade Limitada, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jales, Estado de
São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066,
de 28 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta
do Processo Administrativo nº 50830.000031/94,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 12 de maio de 1994, a concessão da
Rádio Cultura de Jales Sociedade Limitada, outorgada
pela Portaria MVOP nº 91, de 20 de fevereiro de 1960,
renovada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de 1984,
publicado no Diário Oﬁcial da União de 30 subseqüente,
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto
de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jales, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – Fernando Henrique
Cardoso – Sérgio Motta
PARECER CONJUR/MC Nº 1.722/97
Referência: Processo nº 50830-000031/94
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo
Interessada: Rádio Cultura de Jales Sociedade Limitada
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu termo
ﬁnal em 1º-5-94. Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pela ratiﬁcação do Parecer Jurídico nº
715/96 – DMC/SP, que concluiu favoravelmente ao
requerido.
Trata o presente processo de pedido de renovação
de concessão, formulado pela Rádio Cultura de Jales
Sociedade Limitada, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jales,
Estado de São Paulo, conforme Portaria MVOP nº 91,
de 20 de fevereiro de 1960, concessão esta renovada
pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de 1984, publicado no Diário Oﬁcial da União de 30 subseqüente,
por 10 anos a partir de 1º de maio de 1984.
2. O assunto foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado de São Pauto, tendo aquela Delegacia concluído favoravelmente ao pleito, consoante
Parecer Jurídico nº 715/96, ﬂs,78 dos autos, ao qual
acrescentamos apenas que, por força da Portaria nº 37,
de 30 de janeiro de 1997, ou seja, após a expedição
do citado parecer, foi alterado o quadro societário da
entidade, que passou a ter a seguinte composição:
COTISTAS
Wanderley Garcia
Alexandrina Canhada Garcia
Wanderley Garcia Filho
João Luiz Cartada Garcia
Alexandre Ganhada Garcia
Total

COTAS VALOR (R$)
19.500 19.500,00
6.000 6.000,00
1.500 1.500,00
1.500 1500,00
1.500 1.500,00
30.000 30.000,00

3. A outorga original está amparada juridicamente
nos termos de que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972,
e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de
sua renovação foi apresentado na forma devida e no
prazo legal e com a documentação hábil.
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4. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva concessão, sendo permitido o funcionamento, em
caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo, desta forma, que a
terminação do prazo da concessão ou pendência da
sua renovação, a curto ou longo prazo, não determina,
necessariamente, a extinção do serviço prestado.
5. Isto posto, mantenho o entendimento do citado
Parecer, propondo o encaminhamento dos presentes
autos ao Exmo. Sr. Ministro das Comunicações, acompanhados de minuta dos atos de renovação correspondentes – Exposição de Motivos e Decreto Presidencial
– com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da Republica, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
6. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º
do 223 da Constituição, para que o ato de renovação
possa produzir seus efeitos legais.
Brasília, 27 de novembro de 1997. – Zilda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Assistente Jurídico.
De acordo.
À consideração da Srª Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações
Brasília, 27 de novembro de 1997. – Maria da
Glória Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
(À Comissão de Educação – Decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 806, DE 2004
(Nº 231/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação dos Movimentos Populares de Córrego
Danta – AMPCD a executar, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Córrego
Danta, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 93, de 22 de março de 2000, que autoriza
a Associação dos Movimentos Populares de Córrego
Danta – AMPCD a executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Córrego Danta, Estado de Minas Gerais, retiﬁcando-se o prazo de autorização para 10 (dez) anos,
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 564, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 93, de 22 de março de 2000, que autoriza
a Associação dos Movimentos Populares de Córrego
Danta – AMPCD a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Córrego Danta, Estado de
Minas Gerais.
Brasília, 21 de abril de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 86 /MC
Brasília, 14 de abril de 2000.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 93, de 22 de março de 2000, pela qual
autorizei a Associação dos Movimentos Populares de
Córrego Danta – AMPCD a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Córrego Danta,
Estado de Minas Gerais.
2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
Jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sentido de que a mencionada entidade cumpriu as exigências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
e da Norma Complementar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998.
3. O mandamento constitucional inscrito no §
3º, do artigo 223, determina que o ato de autorização
somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 5371 0001007/98, com a ﬁnalidade de subsidiar os
trabalhos ﬁnais.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 93, DE 22 DE MARÇO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53710.001007/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação dos Movimentos
Populares de Córrego Danta – AMPCD, com sede na
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Rua Adão Dantas, nº 474 – Centro, na cidade de Córrego Danta, Estado de Minas Gerais, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998. leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 19º48’45”s e
longitude em 45º55’00”W, utilizando a freqüência
de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga
ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS MOVIMENTOS
POPULARES DE CÓRREGO DANTA
Art. 1º A Associação dos Movimentos Populares
de Córrego Danta AMPCD, com sede à Av. Francisco
Campos. Nº 72, Sala C, em Córrego Danta-MG, é uma
entidade Formada por pessoas físicas, com objetivo
principal de prestar serviços de Radiodifusão, desenvolver ações sociais, esportivas e culturais, e também
a proteção à saúde, à família, à maternidade, à infância
e da velhice, combater a fome e a pobreza da comunidade em que se insere.
§ 1º É indeterminado o tempo de duração dessa
Associação.
§ 2º A Associação não tem ﬁns lucrativos,
Art. 2º São prerrogativas da Associação:
a) Prestar serviços de Radiodifusão;
b) Promover atividades educacionais e
de formação geral;
c) Incentivar comportamento de participação, organização e solidariedade, criando
ou estimulado para este ﬁm, atividades, movimentos e organismo;
d) Manter convênio e ou se associar a
entidades similares para prestação de serviços;
e) Divulgar e promover suas atividades e
ﬁnalidades através da constituição de órgãos
de imprensa e radiodifusão,
f) Prestar serviços compatíveis com sua
ﬁnalidade, com ﬁm de arrecadar fundos para
manutenção da sociedade.
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Art. 3º São deveres dos (as) associados (as):
a) Cumprir e fazer cumprir este estatuto;
b) Comparecer as assembléias convocadas;
c) Votar por ocasião das eleições;
d) Pagar em dia as mensalidades ﬁxadas
pela Assembléia Geral.
Art. 4º São direitos dos associados:
a) Votar e ser votado em qualquer cargo
da administração;
b) Gozar dos benefícios oferecidos pela
sociedade na forma prevista neste estatuto;
c) Recorrer à Assembléia Geral contra
qualquer ato lesivo ao seu direito.
Parágrafo único Os membros da Associação não respondem, nem subsidiariamente,
pelas obrigações sociais.
Art. 5º Dos Órgãos Constitutivos:
São órgãos constitutivos da Associação:
a) À Assembléia Geral
b) A Diretoria;
c) O Conselho Fiscal.
Art. 6º A Assembléia Geral é órgão máximo e
soberano da Associação. É constitutiva pelos seus
sócios no gozo de seus direitos. Ela se reunirá extraordinariamente quando convocada pelo Presidente,
pela maioria simples da Diretoria ou a requerimento
de 20% dos associados que especiﬁcarão os motivos
da convocação.
Art. 7º As Assembléias Gerais decidirão por maioria dos votos presentes, sendo proibidos votos por
procuração. Funcionará em primeira convocação com
a presença mínima de 30% dos associados e, em segunda convocação meia hora após a primeira, com
qualquer número.
Art. 8º As Assembléias Gerais Ordinárias são as
de Previsão orçamentária e de prestação de contas,
sendo anuais e obrigatórias.
Art. 9º As Assembléias Gerais serão realizadas mediante edital aﬁxado na sede da entidade
e divulgação nos órgãos de imprensa constituídos
pela Associação, com antecedência mínima de 03
(três) dias.
Art. 10. Compete à Assembléia Geral:
a) Decidir em última e deﬁnitiva instância;
b) Eleger Diretoria;
c) Reformular os estatutos;
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d) Aprovar o regimento interno que regulamenta os vários setores de atividade da
Associação;
e) Aprovar o balanço e as contas do exercício do ano anterior;
f) Analisar e deﬁnir o planejamento de
trabalho do período seguinte.
Art. 11. Da Diretoria: A Diretoria será composta
de 05 (cinco) membros eleitos pelos sócios e atuará
de forma colegiada nas decisões, destacando entre
os membros eleitos, um secretariado de três para encaminhar as decisões.
Art. 12. O secretariado da Diretoria será composto
por um presidente, um tesoureiro e um secretário-geral
que dividirão entre si as tarefas e atribuições de forma
a viabilizar não só as decisões da diretoria colegiada,
como fazer frente à administração da entidade.
Art. 13. Compete ao Presidente:
a) Representar a associação em juízo
e fora dele.
b) Convocar e presidir as reuniões da
diretoria.
c) Convocar e instalar as Assembléias
Gerais.
d) Ordenar as despesas autorizadas e
como assinar cheques e documentos contábeis.
e) Ordenar relatórios de ocorrência do
ano anterior, apresentando-o à Assembléia
Geral Ordinária obrigatórias de previsões orçamentárias e prestação de contas.
f) Juntamente com o tesoureiro abrir e
manter contas bancárias.
Art. 14. Compete ao secretário:
a) Redigir e manter a transcrição em dia
das atas das Assembléias Gerais e das reuniões da Diretoria.
b) Redigir a correspondência da Associação.
c) Manter e ter sob guarda o arquivo da
Associação.
Art. 15. Compete ao tesoureiro:
a) Manter em contas bancárias, juntamente com o presidente, os valores da associação, podendo fazer aplicações ﬁnanceiras,
ou vidas a diretoria.
b) Assinar com o presidente os cheques.
c) Efetuar pagamentos autorizados e
recebimentos.
d) Supervisionar ao Conselho Fiscal o
balanço anual.
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Art. 16. Do Conselho Fiscal:
Ao Conselho Fiscal, que será composto por 3
(três) membros efetivos e 1 (um) suplente, compete:
a) Visitar toda a documentação contábil
da Associação, ﬁscalizando-a.
b) Emitir parecer sobre a previsão orçamentária e sobre o balanço anual.
c) Opinar sobre as despesas extraordinárias.
Art. 17. Do Processo Eleitoral:
As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal
realizar-se-ão em 3 (três) anos, por chapa completa
de candidatos, pela Assembléia Geral, podendo seus
membros serem reeleitos,
Art. 18. As eleições para Diretoria serão convocadas por edital com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do mandato da diretoria. Nos
primeiros 30 (trinta) dias deverão ser registradas na
secretaria da entidade as chapas concorrentes.
Art. 19. Pode ser eleito para qualquer cargo todo
associado quites com as obrigações sociais e com pelo
menos 1(um) ano de associação.
Parágrafo único. A votação se fará na sede da
entidade.
Art. 20. Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos.
Art. 21. Da perda de mandato:
Perderão o mandato os membros da diretoria
que incorrerem em:
a) Malversação ou dilapidação do patrimônio social.
b) Grave violação deste estatuto.
c) Abandono de cargo ou ausência não
justiﬁcada em 3 (três) reuniões consecutivas.
Parágrafo único. A perda do mandato será
declarada pela Assembléia Geral, assegurando-se ao acusado o amplo direito de defesa.
Art. 22. A Associação poderá ser dissolvida mediante decisão de Assembléia Geral convocada para
este ﬁm, com a presença da maioria absoluta de seus
associados e aprovação de 2/3 dos presentes, sendo
que seu patrimônio será destinado para outra entidade beneﬁcente.
Art. 23. O presente Estatuto revoga o Estatuto anterior em toda a sua integra e só poderá ser reformado
pela Assembléia Geral convocada para este ﬁm, com
a aprovação da maioria de 2/3 dos presentes.
A reunião correu tranqüilamente e a Diretoria ﬁcou assim constituída:
Presidente – Cláudio de Faria Tavares; Tesoureiro
– Célia César Bernardes; Secretário – Ângela Gontijo;
Conselho Fiscal – Ângela Cardoso Leão de Matos: Ri-
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cardo de Faria Tavares; Celina César Bernardes; Suplente – Maria Bernardes Borges. A palavra foi dada,
a quem quisesse fazer uso, ouviu-se que as pessoas
presentes estavam todas de acordo com as decisões
tomadas desta Assembléia Geral. Nada mais havendo
a tratar foi encerrada a reunião e para constar, mandou-se que eu, Ângela Gontijo, Secretária, lavrasse a
presente ata, que lida vai devidamente assinada.
Córrego Danta, 15 de janeiro de 2000. – Ângela
Gontijo, Celma César Bernardes, Sônia Cardoso
Leão Tavares, Jacqueline Rocha de Castro Morais
Maciel, Tertuliano Diniz Nunes, Zilda Fátima Costa
Cardoso, Cláudio de Faria Tavares, Marlene Bernardes de Castro, Aramis Camargo Rocha, Ângela Cardoso Leão de Matos, Geraldo das Graças Carvalho,
Célia César Bernardes, Érica Garcia, José Ângelo
de Faria Tavares, Helena Bernardes de Castro.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 807, DE 2004
(Nº 232/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Empresa De Comunicação Sampaio Ltda.
para explorar serviço de Radiodifusão sonora em onda média na cidade de Palmeira
dos Índios, Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 29 de setembro de 2000, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de Radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.419, DE 200
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub-
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meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que “Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços de
Radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
1 – Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos Índios – AL (onda média);
2 – Rádio Anhanguera S.A., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia – GO (onda média);
3 – Rádio Riviera Ltda., a partir de 12 de novembro
de 1993, na cidade de Goiânia – GO (onda média);
4 – Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S.A., a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde – GO (onda média);
5 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora – MG (onda média);
6 – Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana – PR
(onda média);
7 – Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Curitiba – PR (onda
média);
8 – Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva – PR
(onda média);
9 – Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S.A., a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro – PE
(onda média);
10 – Difusoras de Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S.A., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira
– PE (onda média);
11 – Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrolina – PE (onda média);
12 – Rádio Clube de Pernambuco S.A., a partir de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife – PE
(onda média);
13 – Rádio Tamandaré S.A., a partir de 1º de maio
de 1993, na cidade de Recife – PE (onda média);
14 – Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife – PE (onda média);
15 – Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos – RJ
(onda média);

574

22210

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

16 – S.A. Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de 1993,
na cidade do Rio de Janeiro – RJ (onda média);
17 – Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia
– SC (onda média);
18 – Rádio Cultura AM S.A., originariamente Rádio Anita Garibaldi S.A., a partir de 1º de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis – SC (onda média);
19 – Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba
– SP (onda média);
20 – Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas
– SP (onda média);
21 – Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda.,
originariamente Rádio Emissora Convenção de Itu S.A.,
a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Itu
– SP (onda média);
22 – Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 12
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes – SP
(onda média);
23 – Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Te1evisão Bandeirantes S.A., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo – SP (onda média);
24 – Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis
– SC (ondas curtas);
25 – Fundação Cásper Libero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo – SP (ondas curtas);
26 – Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança
– PA (onda tropical); e
27 – Fundação Emissora Rural a Voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina – PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. – Marco Maciel.
EM nº 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, pra explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Palmeira dos Índios, Estado de
Alagoas (Processo nº 53610.000148/94);
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• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº
29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº
29670.000410/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº
29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000002/94);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jaguariaíva, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000034/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco (Processo
nº 29103.000445/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco (Processo nº 29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural A Voz do São Francisco, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco (Processo nº 29103.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo
nº 29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº
29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco (Processo nº 29103.000448/93);
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• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo
nº 50770.000119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina (Processo nº 50820.000624/93);
• Rádio Cultura AM S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº 50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000.807/93);
• Rádio Diário De Mogi Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000097/93);
• Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta,
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Bragança, Estado do Pará (Processo nº 50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural A Voz do São Francisco, concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco (Processo nº 29103.000016/93).
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2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da
Constituição, 33, § 3º da Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos Índios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente á Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme
Portaria Contel nº 131, de 25 de novembro de 1964,
renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de setembro
de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de julho de
1997, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53610.000148/94);
II – Rádio Anhangüera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº 37.338, de 13 de maio
de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de 21 de
março de 1984 (Processo nº 29670.000236/93);
III – Rádio Riviera Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de 1962,
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e renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril de
1984 (Processo nº 29670.000410/93);
IV – Rádio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente á Rádio Difusora Brasileira S/A,
pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de 1956,
transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde Ltda.,
mediante Portaria nº 63, de 23 de abril de 1981, renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de 1984,
transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda., conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de 1986,
e transferida para a concessionária de que trata este
inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo
nº 29670.000455/93);
V – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada
pelo Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983
(Processo nº 50710.000746/93);
VI – Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº
668, de 24 de novembro de 1958, renovada pelo Decreto nº 91.822, de 22 de outubro de 1.985 (Processo
nº 53740.000026/94);
VII – Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719,
de 02 de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº 90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.000002/94);
VIII – Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 06 de abril
de 1962, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de
novembro de 1983 (Processo nº 53740.000034/93);
IX – Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado
de Pernambuco, originariamente outorgada à Empresa
Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto nº 38.564,
de 13 de janeiro de 1956, transferida para a Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nº 82.789,
de 4 de dezembro de 1978, e renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nº 91.386, de 1º de julho de 1985 (Processo
nº 29103.000445/93);
X – Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788,
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de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nº 91.386, de 1º de julho de 1985 (Processo
nº 29103.000444/93);
XI – Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante
Decreto nº 821, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.000204/93);
XII – Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402,
de 31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº 89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);
XIII – Rádio Tamandaré S/A, a partir de 1º de maio
de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco,
outorgada pelo Decreto nº 27.634, de 27 de dezembro
de 1949, e renovada pelo Decreto nº 94.181, de 6 de
abril de 1987 (Processo nº 29650.000014/93);
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife
Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 43.901,
de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto
nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
29103.000448/93);
XV – Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
1.116, de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo
Decreto nº 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo
nº 53770.000251/93);
XVI – S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.510, de
4 de abril de 1984 (Processo nº 50770.000119/93);
XVII – Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada
à Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto nº 47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida
para a Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº
86.269, de 6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nº 88.581, de 2 de agosto de 1983, e transferida conforme Decreto de 25 de maio de 1999, para a
concessionária de que trate este inciso (Processo nº
50820.000624/93);
XVIII – Rádio Cultura AM S/A, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio
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Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nº 37.336, de 12 de
maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto nº 77.627, de 9 de março
de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de
novembro de 1983, e transferida para a concessionária
de que trata este inciso pelo Decreto de 17 de julho de
1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX – Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 38.086, de 12 de
outubro de 1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de
21 de março de 1984 (Processo nº 50830.00l000/93);
XX – Rádio Educadora de Campinas Ltda, a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 1.238, de 25 de
junho de 1962, e renovada pelo Decreto nº 93.261, de 17
de setembro de 1986 (Processo nº 50830.000940/93);
XXI – Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Itu, Estado
de São Paulo, outorgada originariamente á Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto nº 22.387,
de 31 de dezembro de 1946, renovada pelo Decreto nº
91.746, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 9 de agosto de 1996, para a concessionária de
que trata este inciso (Processo nº 50830.000807/93);
XXII – Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de
1º de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 867, de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo
Decreto nº 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo
nº 50830.000097/93);
XXIII – Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente
à Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo Decreto nº
1.239, de 25 de junho de 1962, renovada pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e autorizada a
mudar a sua denominação social e tipo societário para
a atual, conforme Portaria nº 43, de 4 de fevereiro de
1987 (Processo nº 50830.000966/93);
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Radio Guarujá Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto nº 83.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
nº 50820.000540/93);
II. Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de 30 de
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junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº 91.747, de 4
de outubro de 1985 (Processo nº 50830.0O0993/93).
Art. 3º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
1. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança, Estado
do Pará, outorgada originariamente ã Rádio Educadora
de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nº 91.744,
de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto
de 23 de janeiro de 1997, para a concessionária de
que trata este inciso (Processo nº 50720.000226/93);
II. Fundação Emissora Rural A Voz do São Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de
Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.276, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.000016/93);
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. – Fernando Henrique
Cardoso – Pimenta da Veiga.
ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA
SOCIEDADE POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO SAMPAIO LTDA.
Pelo presente instrumento particular de alteração
de contrato, Gileno Costa Sampaio, brasileiro, casado, radiodifusor, CPF nº 003.578.394-72 e portador da
Carteira de Identidade nº 60.292 SSP/AL, residente
e domiciliado na Av. Governador Muniz Falcão, 765,
na cidade de Palmeira dos Índios, estado de Alagoas;
Maria do Carmo Sampaio Caparica, brasileira, casada, funcionária pública estadual aposentada, CPF nº
003.579.364-34 e portadora da Carteira de identidade nº 45.030 SSP/AL, residente e domiciliada na Av.
Governador Muniz Falcão, 765, na cidade de Palmeira dos Índios, estado de Alagoas; Eugênio Costa Sampaio, brasileiro, casado, radiodifusor, CPF nº
177.188.484-34 e portador da Carteira de identidade
nº 292.748 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua
Manoel Gonçalves Ferreira, 58, no bairro do Farol, na
cidade de Maceió, estado de Alagoas; Amarílio Vieira
Leite, brasileiro, casado, técnico eletrônico, CPF nº
003.686.524-91 e portador da Carteira de Identidade
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nº 25.080 SSP/AL, residente e domiciliado na Praça
Cruzeiro, 36, no bairro do Vergel do Lago, na cidade
de Maceió, estado de Alagoas; Ricardo Bezerra Vitório,
brasileiro, casado, radialista, CPF nº 123.644.604-68
e portador da Carteira de Identidade nº 269.754 SSP/
AL, residente e domiciliado na Rua Mariano de Freitas, 05, na cidade de Palmeira dos índios, estado de
Alagoas; José Santana Filho, brasileiro, casado, CPF
nº 087.841.834-20 e portador da Carteira de Identidade nº 180.874 SSP/AL, residente e domiciliado na
Rua Clodoaldo da Fonseca, 54, na cidade de Palmeira
dos Índios, estado de Alagoas e José Valdomiro Mota,
brasileiro, casado, médico, CPF nº 005.532.494-53 e
portador da Carteira de Identidade nº 55.553 SSP/AL,
residente e domiciliado na Av. Muniz Falcão, 215, no
bairro de São Cristovão, na cidade de Palmeira dos
Índios, estado de Alagoas, sócios componentes de
mais de 99% do capital social da sociedade por quotas
de responsabilidade limitada, sob a denominação de
Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., com sede
na Rua José e Maria Passos, 25, centro, Palmeira
dos Índios, estado de Alagoas, inscrita no CGC (MF)
sob nº 10.889.111/0001-54, com seu contrato social,
resolvem de comum acordo, com fundamento no § 3º
do seu contrato social e artigo 15 do Decreto 3.708 de
10 de janeiro de 1919: I – admitir na sociedade o sócio
Gileno Costa Sampaio Filho, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 776.536.534-72 e portador da carteira
de Identidade nº 1.086.018, residente e domiciliado na
Av. Governador Muniz Falcão, 765, Centro, Palmeira
dos Índios, estado de Alagoas; II – converter o capital
social de Cz$40.000,00 (quarenta mil cruzados) em
R$0,01 (um centavo de real); III – elevar o capital social de R$0,01 (um centavo de real) para R$100.000,00
(cem mil reais), cujo o aumento, é integralizado neste
ato da seguinte maneira: a) – R$3.599,99 (três mil,
quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos) de reserva da correção monetária do capital
realizado, distribuído proporcionalmente entre os quotistas; e b) – R$96.400,00 (noventa e seis mil, quatrocentos reais), em moeda corrente nacional, dez por
cento neste ato e o restante dentro do prazo de dois
anos, de acordo com as necessidade da sociedade,
também, em moeda corrente do país; IV – ﬁca criada
uma ﬁlial na Rua José e Maria Passos, 25, terreno,
centro, Palmeira dos Índios, estado de Alagoas e V
– alterar e consolidar o seu contrato social e posterior
alteração, arquivados na Junta Comercial do Estado de
Alagoas sob nº 272.0009826.1, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
PRIMEIRA: Da Denominação, Sede e Duração
§ 1º EMPRESA DE COMUNICAÇÃO SAMPAIO
LTDA., é uma sociedade mercantil, por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá por este contrato,
pelas normas do Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de
1919 e demais disposições legais aplicáveis.
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§ 2º A Sociedade tem sede Rua José e Maria
Passos, 25, centro, Palmeira dos Índios, estados de
Alagoas.
§ 3º A ﬁlial na Rua José e Maria Passos, 25, térreo, centro, Palmeira dos Índios, estados de Alagoas,
destina-se a execução dos serviços de radiodifusão
sonora em onda média, nos termos da legislação em
vigor.
§ 4º O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.
SEGUNDA: Dos Objetivos Sociais
§ 1º A sociedade tem como objetivo principal a
instalação e execução de serviço de radiodifusão sonora, ou de sons e imagens, repetição ou retransmissão
de sons, ou sinais de sons e imagem, de radiodifusão,
serviço especial de música funcional, propagandas comerciais e atividades correlatas com ﬁnalidades educativas, culturais, informativas, cívicas e patrióticas,
mediante a concessão ou permissão do Governo Federal, de acordo com a legislação especíﬁca vigentes
ou que venha a vigorar no futuro.
§ 2º A sociedade poderá instalar e manter estabelecimentos de radiodifusão de sons ou sons e imagens
em qualquer parte do estado de Alagoas, à critério da
gerência, mediante prévia concessão ou permissão
do poder público concedente, tudo de acordo com a
legislação especíﬁca reguladora da matéria.
TERCEIRA: Do Capital Social e Quotas
§ 1º O capital social é de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R$
1,00 (um real), cada uma.
§ 2º As quotas são distribuídas entre os sócios
da seguinte maneira:
Gileno Costa Sampaio
60.000 quotas
Maria do Carmo Sampaio Caparica 19.460 quotas
Gileno Costa Sampaio Filho
19.460 quotas
Eugênio Costa Sampaio
630 quotas
Amarílio Vieira Leite
90 quotas
Espolio de Antônio Martins da Costa
90 quotas
Ricardo Bezerra Vitório
90 quotas
José Santana Filho
90 quotas
José Valdomiro Mota
90 quotas
QUARTA: Da Administração
§ 1º É nomeado sócio gerente a quotista MARIA
DO CARMO SAMPAIO CAPARICA, isento de prestar
caução.
§ 2º Compete a sócia gerente a plena administração da sociedade, a sua representação em juízo
ou fora dele, ativa e passivamente, contrair emprestí-
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mos, alienar bens, abrir, fechar e movimentar contas
bancárias, emitir, promover e dispensar empregados
da empresa e enﬁm praticar todos os demais atos em
direitos permitidos e necessários ao desenvolvimento
das atividades sociais.
§ 3º A sócia gerente poderá retirar, mensalmente,
a título de pró-labore, até o limite previsto na legislação
do Imposto de Renda, cuja retirada será levada a débito
da conta de despesas gerais da sociedade.
QUINTA: Da Responsabilidade dos Sócios
Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios
é, na forma do art. 2º in ﬁne do Decreto nº 3.708, de
10 de janeiro de 1919, limitada a importância total do
capital social.
SEXTA: Do Exercício Social, Lucros e Perdas
§ 1º O exercício social será encerrado em 31 de
dezembro de cada ano, ocasião em que efetivar-se-á
o levantamento do balanço patrimonial e das demonstrações de resultados do exercício com observância
das prescrições legais.
§ 2º Os lucros ou prejuízos apurados nos balanços serão divididos entre os sócios na proporção de
seus respectivos capitais.
SÉTIMA: Da Retirada ou Falecimento de Sócio
§ 1º A retirada ou falecimento de um dos sócios
não dissolverá a sociedade que continuará operando
com os demais sem solução de continuidade.
§ 2º Em qualquer dos casos, os haveres do sócio
retirante ou falecido serão pagos, a quem de direito,
a vista ou em doze prestações mensais, sucessivas e
iguais, reajustadas monetariamente.
OITAVA: Da Dissolução e Liquidação
§ 1º A sociedade somente será dissolvida por
decisão judicial nos casos e formas previstas em lei
ou por resolução dos quotistas detentores da maioria
do capital social.
§ 2º Dissolvida a sociedade, nos termos do parágrafo anterior, competirá ao sócio gerente operar à sua
liquidação, com observância das prescrições legais.
NONA: Disposições Gerais
§ 1º A sociedade, por todos os quotistas, obriga-se
a não efetivar qualquer alteração no presente contrato,
sem prévia aprovação do poder público concedente.
§ 2º A sociedade por todos os seus quotistas,
obriga-se a cumprir rigorosamente todas as leis, regulamentos e instruções emanadas do poder público
concedente, especialmente, com referência a radiodifusão.
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§ 3º As quotas representativas do capital social
são inalienáveis, incalcionáveis e intransferíveis, direta
ou indiretamente, a estrangeiros ou pessoas jurídicas,
observando-se a Constituição Federal, não podendo,
qualquer transferência de quotas se efetivar, sem prévia autorização do poder público concedente.
§ 4º Para os cargos de gerentes, procuradores,
administratores, assessores, locutores e encarregados de estações radioelétricas somente poderão ser
admitidos brasileiros natos.
DÉCIMA: Disposições Especiais
§ 1º Mediante prévia aprovação do poder público
concedente, o capital da sociedade poderá ser aumentado, uma ou várias vezes, em moeda corrente nacional,
créditos e/ou bens móveis ou imóveis, suscetíveis de
avaliação em dinheiro, por deliberação dos quotistas
detentores da maioria do capital social.
§ 2º A cessão ou transferência de quotas entre
os sócios e a terceiros, bem como, a substituição do
sócio gerente e admissão de novos sócios dependerá somente da deliberação de quotistas detentores
da maioria do capital social e a aprovação do poder
público concedente.
§ 3º Quaisquer cláusulas e condições deste contrato poderão ser alteradas por instrumento público ou
particular ﬁrmado por quotistas detentores da maioria
do capital social e aprovação do poder público concedente.
DÉCIMA PRIMEIRA: Do Foro
Parágrafo único. A sociedade tem foro na Comarca
de Palmeira dos Índios, estado de Alagoas.
E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento particular de contrato
social, em cinco vias de igual teor e forma, com duas
testemunhas, na forma da lei.
Palmeira dos Índios, 1º de agosto de 1997. – Gileno Costa Sampaio, Maria do Carmo Sampaio Caparica, Eugênio Costa Sampaio, Amarílio Vieira Leite,
Ricardo Bezerra Vitório, José Santana Filho, José
Valdomiro Mota, Gileno Costa Sampaio Filho.
Testemunhas: Manoel Lourenço da Silva e Marcos Antonio Santos de Albuquerque.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 808, DE 2004
(Nº 233/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Cidade de Curitiba Ltda., para ex-
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plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 29 de setembro de 2000, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a
concessão da Rádio Cidade de Curitiba Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.419, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do decreto
de 29 de setembro de 2000, que “Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Empresa de Comunicação Sampaio Ltda.,
originariamente Rádio Educadora Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos Índios -AL (onda média);
2 – Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia – GO (onda
média);
3 – Rádio Riviera Ltda., a partir de lº de novembro
de 1993, na cidade de Goiânia – GO (onda média);
4 – Rádio Buriti Ltda., originariamente Rádio Difusora Brasileira S/A, a partir de 12 de maio de 1994,
na cidade de Rio Verde – GO (onda média);
5 – Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora – MG (onda média);
6 – Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Apucarana-PR
(onda média);
7 – Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
lº de maio de 1994, na cidade de Curitiba-PR (onda
média);
8 – Rádio Jaguariaiva Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva-PR (onda
média);
9 – Difusoras De Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A, a partir de
12 de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro-PE
(onda média);
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10 – Difusoras De Pernambuco Ltda., originariamente Empresa Jornal do Comércio S/A., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira
– PE (onda média);
11 – Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de lº de novembro de 1993, na cidade de Petrolina – PE (onda média);
12 – Rádio Clube de Pernambuco S/A., a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife – PE
(onda média);
13 – Rádio Tamandare S/A., a partir de lº de maio
de 1993, na cidade de Recife-PE (onda média);
14 – Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife – PE (onda média);
15 – Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Campos – RJ
(onda média);
16 – S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro – RJ (onda média);
17 – Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
lº de novembro de 1993, na cidade de Concórdia – SC
(onda média);
18 – Rádio Cultura AM S/A, originariamente Rádio Anita Garibaldi S/A, a partir de 1º de novembro de
1993, na cidade de Florianópolis – SC (onda média);
19 – Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba
– SP (onda média);
20 – Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas
– SP (onda média);
21 – Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda.,
originariamente Rádio Emissora Convenção de Itu S/
A., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de
Itu-SP (onda média);
22 – Rádio Diario de Mogi Ltda., a partir de 1º
de maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes – SP
(onda média);
23 – Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originariamente Rádio e Televisão Bandeirantes S/A., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo – SP (onda média);
24 – Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis
– SC (ondas curtas);
25 – Fundação Cásper Libero, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de São Paulo-SP (ondas curtas);
26 – Fundação Nossa Senhora do Rosário, originariamente Rádio Educadora de Bragança Ltda., a
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partir de lº de maio de 1993, na cidade de BragançaPA (onda tropical); e
27 – Fundação Emissora Rural A Voz do São
Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade
de Petrolina – PE (onda tropical).
Brasília, 5 de outubro de 2000. – Marco Maciel.
EM nº 370/MC
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência
o incluso projeto de decreto que trata da renovação
de concessões, outorgadas às entidades abaixo
relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação
indicadas:
• Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Palmeira dos Índios, Estado de
Alagoas (Processo nº 53610.000148/94);
• Rádio Anhangüera S/A, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº
29670.000236/93);
• Rádio Riviera Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº
29670.000410/93);
• Rádio Buriti Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás (Processo nº
29670.000455/93);
• Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 50710.000746/93);
• Rádio Cultura de Apucarana Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000026/94);
• Rádio Cidade de Curitiba Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000002/94);
• Rádio Jaguariaíva Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jaguariaíva, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000034/93);
• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Limoeiro, Estado de Pernambuco (Processo
nº 29103.000445/93);
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• Difusoras de Pernambuco Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Pesqueira, Estado de Pernambuco (Processo nº 29103.000444/93);
• Fundação Emissora Rural A Voz do São Francisco, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco (Processo nº 29103.000204/93);
• Rádio Clube de Pernambuco S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo
nº 29103.000028/93);
• Rádio Tamandaré S/A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo nº
29650.000014/93);
• Sociedade Rádio Emissora Continental do Recife Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco (Processo nº 29103.000448/93);
• Rádio Cultura Fluminense Ltda., concessionária
de serviço de radiodifUsão sonora em onda média, na
cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000251/93);
• S/A Rádio Tupi, concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo
nº 50770.000119/93);
• Rádio Rural de Concórdia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina (Processo nº 50820.000624/93);
• Rádio Cultura AM S/A, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo
nº 50820.000633/93);
• Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., concessionária de serviço de radiodifUsão sonora em onda média,
na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo nº 50830.001000/93);
• Rádio Educadora de Campinas Ltda., concessionária de serviço de radiodifUsão sonora em onda
média, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000940/93);
• Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Itu, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000.807/93);
• Rádio Diário de Mogi Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000097/93);
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• Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000966/93);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda curta,
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 50820.000540/93);
• Fundação Cásper Líbero, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo
nº 50330.000993/93);
• Fundação Nossa Senhora do Rosário, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Bragança, Estado do Pará (Processo nº 50720.000226/93);
• Fundação Emissora Rural A Voz do São Francisco, concessionária de serviço de radiodifUsão sonora
em onda tropical, na cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco (Processo nº 29103.000016/93).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.735, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput,
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
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de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Empresa de Comunicação Sampaio Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Palmeira
dos Índios, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Sampaio Ltda., atualmente
denominada Sampaio Rádio e Televisão Ltda., conforme
Portaria Contel nº 131, de 25 de novembro de 1964,
renovada pelo Decreto nº 91.670, de 20 de setembro
de 1985, e transferida pelo Decreto de 18 de julho de
1997, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53610.000148/94);
II. Rádio Anhangüera S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 37.338, de 13 de maio de
1955, e renovada pelo Decreto nº 89.472, de 21 de
março de 1984 (Processo nº 29670.000236/93);
III. Rádio Riviera Ltda., a partir de lº de novembro
de 1993, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº 926, de 27 de abril de 1962,
e renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril de
1984 (Processo nº 29670.000410/93);
IV. Rádio Buriti Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Difusora Brasileira S/A,
pela Portaria MVOP nº 285, de 28 de maio de 1956,
transferida para a Rádio Difusora de Rio Verde Ltda.,
mediante Portaria nº 63, de 23 de abril de 1981, renovada pelo Decreto nº 89.592, de 27 de abril de 1984,
transferida para a Rádio Sudoeste AM Ltda., conforme Decreto nº 93.576, de 13 de novembro de 1986,
e transferida para a concessionária de que trata este
inciso pelo Decreto de 4 de junho de 1996 (Processo
nº 29670.000455/93);
V. Sociedade Mineira de Radiodifusão Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 48.089, de 8 de abril de 1960, e renovada
pelo Decreto nº 89.231, de 22 de dezembro de 1983
(Processo nº 50710.000746/93);
VI. Rádio Cultura de Apucarana Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 668,
de 24 de novembro de 1958, e renovada pelo Decreto nº 91.822, de 22 de outubro de 1985 (Processo nº
53740.000026/94);
VII. Rádio Cidade de Curitiba Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 719,
de 02 de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº 90.278, de 3 de outubro de 1984 (Processo nº
53740.000002/94);
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VIII. Rádio Jaguariaíva Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Jaguariaíva, Estado do
Paraná, outorgada pelo Decreto nº 850, de 06 de abril
de 1962, e renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de
novembro de 1983 (Processo nº 53740.000034/93);
IX. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Limoeiro, Estado
de Pernambuco, originariamente outorgada à Empresa
Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto nº 38.564,
de 13 de janeiro de 1956, transferida para a Emissoras Guararapes Ltda., conforme Decreto nº 82.789,
de 4 de dezembro de 1978, e renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nº 91.385, de 1º de julho de 1985 (Processo
nº 29103.000445/93);
X. Difusoras de Pernambuco Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Comércio S/A, mediante Decreto
nº 27.901, de 21 de março de 1950, transferida para a
Emissoras Guararapes Ltda., pelo Decreto nº 82.788,
de 4 de dezembro de 1978, renovada e transferida
para a concessionária de que trata este inciso pelo
Decreto nº 91.386, de 1º de julho de 1985 (Processo
nº 29103.000444/93);
XI. Fundação Emissora Rural A Voz do São Francisco, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Petrolina, Estado do Pernambuco, mediante Decreto nº 821, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.775, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.000204/93);
XII. Rádio Clube de Pernambuco S/A, a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 402,
de 31 de outubro de 1935, e renovada pelo Decreto nº 89.778, de 13 de junho de 1984 (Processo nº
29103.000028/93);
XIII. Rádio Tamandaré S/A, a partir de 1º de maio
de 1993, tia cidade de Recife, Estado de Pernambuco,
outorgada pelo Decreto nº 27.634, de 27 de dezembro
de 1949, e renovada pelo Decreto nº 94.181, de 6 de
abril de 1987 (Processo nº 29650.000014/93);
XIV. Sociedade Rádio Emissora Continental do
Recife Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 43.901, de 13 de junho de 1958, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 29103.000448/93);
XV. Rádio Cultura Fluminense Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Campos, Estado
do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 1.116,
de 25 de setembro de 1936, e renovada pelo Decre-
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to nº 91.750, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº
53770.000251/93);
XVI. S/A Rádio Tupi, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 29.238, de 29 de
janeiro de 1951, e renovada pelo Decreto nº 89.510, de
4 de abril de 1984 (processo nº 50770.000119/93);
XVII. Rádio Rural de Concórdia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, originariamente outorgada à
Rádio Rural de Concórdia Ltda., mediante Decreto nº
47.807, de 20 de fevereiro de 1960, transferida para a
Fundação Rádio Rural, conforme Decreto nº 86.269, de
6 de agosto de 1981, renovada pelo Decreto nº 88.581,
de 2 de agosto de 1983, e transferida conforme Decreto
de 25 de maio de 1999, para a concessionária de que
trate este inciso (Processo nº 50820.000624/93);
XVIII. Rádio Cultura AM S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, originariamente outorgada à Rádio
Anita Garibaldi S/A, pelo Decreto nº 37.336, de 12 de
maio de 1955, transferida para a Rádio e Televisão Cultura S/A, conforme Decreto nº 77.627, de 9 de março
de 1976, renovada pelo Decreto nº 89.007, de 16 de
novembro de 1983, e transferida para a concessionária
de que trata este inciso pelo Decreto de 17 de julho de
1995 (Processo nº 50820.000633/93);
XIX. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
38.086, de 1º de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 89.472, de 21 de março de 1984 (Processo
nº 50830.001000/93);
XX. Rádio Educadora de Campinas Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº
1.238, de 25 de junho de 1962, e renovada pelo Decreto nº 93.261, de l7 de setembro de 1986 (Processo
nº 50830.000940/93);
XXI. Rádio Emissora Convenção de Itu S/C Ltda.,
a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Itu,
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora Convenção de Itu S/A, conforme Decreto nº 22.387, de 31 de dezembro de 1946, renovada
pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e
transferida pelo Decreto de 9 de agosto de 1996, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo nº
50S30.000807/93);
XXII. Rádio Diário de Mogi Ltda., a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado
de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 867,
de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo Decre-
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to nº 91.748, de 4 de outubro de 1985 (Processo nº
50830.000097/93);
XXIII. Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, outorgada originariamente
á Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, pelo Decreto nº
1.239, de 25 de junho de 1962, renovada pelo Decreto nº 91.746, de 4 de outubro de 1985, e autorizada a
mudar a sua denominação social e tipo societário para
a atual, conforme Portaria nº 43, de 4 de fevereiro de
1987 (Processo nº 50830.000966/93).
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas:
I. Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
38.569, de 14 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto nº 38.890, de 19 de outubro de 1983 (Processo
nº 50820.000540/93);
II. Fundação Cásper Líbero, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 31.057, de 30 de
junho de 1952, e renovada pelo Decreto nº 91.747, de 4
de outubro de 1985 (Processo nº 50830.000993/93).
Art. 3º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical:
I. Fundação Nossa Senhora do Rosário, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de Bragança,
Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio
Educadora de Bragança Ltda., renovada pelo Decreto nº 91.744, de 4 de outubro de 1985, e transferida pelo Decreto de 23 de janeiro de 1997, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
50720.000226/93);
II. Fundação Emissora Rural A Voz do São Francisco, a partir de 1º de maio de 1993, na cidade de
Petrolina, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 820, de 2 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto nº 92.776, de 12 de junho de 1986 (Processo
nº 29103.000016/93).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. Fernando Henrique
Cardoso – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 1.123/2000
Referência: Processo nº 53740.000002/94
Origem: Delegacia do MC no Estado do Paraná
Interessada: Rádio Cidade de Curitiba Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu termo
em 1º de maio de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares
a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de concessão formulado pela Rádio Cidade de
Curitiba Ltda., concessionário do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade Curitiba, Estado do Paraná.
2. A outorga em apreço foi deferida conforme
Portaria MVOP nº 719 de 02 de setembro de 1955,
concessão esta renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1984, pelo Decreto nº 90.278, de 03
de outubro de 1984, publicado no Diário Oﬁcial da
União em 04 seguinte, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
3. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado do Paraná, tendo aquela Delegacia
concluído favoravelmente ao pleito consoante Parecer
Jurídico nº 179/SEJUR, ﬂs. 41, dos autos.
4. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DMC/PR, concluo,
igualmente, pelo deferimento do postulado, acrescentando o seguinte:
• A entidade obteve autorização para efetuar alteração contratual em seu contrato social, mediante Exposição de Motivos no 060/MC, de 13 de março de 1998,
cujos atos legais decorrentes foram comprovados pela
Portaria no 077, de 10 de maio de 2000 ﬁcando seus
quadros diretivo e societário assim constituídos:
Cotistas
Cotas
Valor (R$)
Wiliam Antônio Pinheiro 134.640
134.640,00
Edison Luiz Camargo 1.360
1.360,00
Total
138.000
136.000,00
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Sócio Gerente: Wiliam Antônio Pinheiro
5. Ressalte-se que a outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei no
5.785, de 1972, e o Decreto no 88.066, de 1983, eis que
o pedido de sua renovação foi apresentado na forma
devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
6. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento,
em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta forma, que
a terminação do prazo da concessão ou a pendência da
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina,
necessariamente, a extinção do serviço prestado.
7. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmo Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, acompanhados de minuta dos atos de
renovação correspondentes – Exposição de Motivos e
Decreto – com vistas ao encaminhamento para o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade
competente para conhecer e decidir do pedido.
8. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3o do
art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação
possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer sub censura.
Brasília, 16 de agosto de 2000. – Isabel Cristina
de Alcântara, Estagiária, Flávia Cristina dos Santos
Rocha, Chefe de Divisão.
De acordo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Brasília, 29 de agosto de 2000. – Maria da Glória
Tuxi F. dos Santos Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.730, DE 2000
Aprovo o Parecer CONJUR/MC nº
1123/2000, que conclui pelo deferimento do
pedido de renovação do prazo de vigência
da concessão outorgada a Rádio Cidade de
Curitiba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná. Remetamse os autos, acompanhados de minutas de
Exposição de Motivos e Decreto, à consideração do Exmo Senhor Ministro com vistas
ao encaminhamento para o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República.
Brasília, 31 de agosto de 2000. – Raimunda Nonata Pires – Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa).
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 809, DE 2004
(Nº 235/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Sociedade Rádio Clube de São José
dos Campos Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São José dos Campos, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/no, de 11 de outubro de 2000, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 1o de maio de 1994, a
concessão da Sociedade Rádio Clube de São José
dos Campos Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de São José dos Campos, Estado
de São Paulo.
Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.679, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3o do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 11 de outubro de 2000, que “Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Radio Difusora Brasileira Ltda., a partir de 1o
de novembro de 1993, na cidade de Uberlândia – MG
(onda média);
2 – Rádio Liberal Ltda., a partir de 1o de novembro
de 1993, na cidade de Belém – PA (onda média);
3 – Ceará Rádio Clube S/A, a partir de 1o de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza – CE (onda
média);
4 – Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda., a partir
de 1o de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza
– CE (onda média);
5 – Rádio Verdes Mares Ltda., a partir de 1o de
novembro de 1993, na cidade de Fotaleza – CE (onda
média);
6 – Fundação Redentorista De Comunicações
Sociais, originariamente Rádio Antoninense Ltda., a
partir de 1o de maio de 1994, na cidade de Antonina
– PR (onda média);
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7 – Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda., a
partir de 1o de maio de 1994, na cidade de Cruzeiro
do Oeste – PR (onda média);
8 – Fundação Cultural Celinauta, a partir de 1o
de novembro de 1993, na cidade de Pato Branco – PR
(onda média);
9 – Emissora Continental de Campos Ltda., a
partir de 1o de novembro de 1993, na cidade de Campos dos Goytacazes – RJ (onda média);
10 – Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., a partir
de 1o de novembro de 1993, na cidade de Nova Friburgo – RJ (onda média);
11 – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrópolis
– RJ (onda média);
12 – Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de
Tarso, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
do Rio de Janeiro – RJ (onda média);
13 – Rádio Relógio Federal Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade do Rio de Janeiro
– RJ (onda média);
14 – Rádio Princesa do Vale Ltda., a partir de
29 de agosto de 1998, na cidade de Açu – RN (onda
média);
15 – Rádio Cultura do Oeste Ltda., a partir de 10
de maio de 1993, na cidade de Pau dos Ferros – RN
(onda média);
16 – Rádio Cultura de Gravataí Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Gravataí – RS
(onda média);
17 – Rádio Guaíba S/A., a partir de 1º de maio de
1993, na cidade de Porto Alegre – RS (onda média);
18 – Rádio Blau Nunes Ltda., a partir de 28 de
outubro de 1993, na cidade de Santa Bárbara do Sul
– RS (onda média);
19 – Rádio Jóia de Adamantina Ltda., a partir
de 24 de outubro de 1993, na cidade de Adamantina
– SP (onda média);
20 – Rádio Difusora de Franca Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Franca æ SP (onda
média);
21 – Rádio Guarujá Paulista S/A, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarujá – SP (onda
média);
22 – Rádio Difusora Cacique Ltda., originariamente Rádio Cacique de São Caetano do Sul Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Santos
– SP (onda média);
23 – Sociedade Rádio Clube de São José Dos
Campos Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de São José dos Campos – SP (onda média);
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24 – Rádio Cultura De Sergipe S/A, a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Aracaju – SE
(onda média);
25 – Rádio Anhanguera S/A, a partir de 1º de
maio de 1993, na cidade de Goiânia – GO (onda tropical); e
26 – Fundação Cultural Celinauta, originariamente
Rádio e Televisão Sudoeste do Paraná Ltda., a partir
de 21 de fevereiro de 1994, na cidade de Pato Branco
– PR (sons e imagens).
Brasília, 13 de novembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 429/MC
Brasília, 25 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas ás entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Difusora Brasileira Ltda., concessionária
de serviço radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 50710.000486/93);
• Rádio Liberal Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Belém,
Estado do Pará (Processo nº 53720.000259/93);
• Ceará Rádio Clube S/A, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo nº
29650.000723/93);
• Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo
nº 29650.000767/93);
• Rádio Verdes Mares Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo nº
29650.000769/93);
• Fundação Redentorista de Comunicações Sociais, concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Antonina, Estado do
Paraná (Processo nº 53740.000336/93);
• Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado
do Paraná (Processo nº 53740.000328/93);
• Fundação Cultural Celinauta, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Pato Branco, Estado do Paraná (Processo
nº 29740.000685/93);
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• Emissora Continental de Campos Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado
do Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000258/93);
• Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de
Janeiro (Processo nº 53770.000223/93);
• Rádio Difusora Boas Novas Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53770.000260/93);
• Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.000257/93);
• Rádio Relógio Federal Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53770.000252/93);
• Rádio Princesa do Vale Ltda., concessionária
de serviço de. radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Açu, Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº 53780.000022/98);
• Rádio Cultura do Oeste Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do
Norte (Processo nº 29780.000042/93);
• Rádio Cultura de Gravataí Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 50790.000873/93);
• Rádio Guaíba S/A, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53790.000617/93);
• Rádio Blau Nunes Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Santa Bárbara do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo nº 50790.000835193);
• Rádio Jóia de Adamantina Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Adamantina, Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000767/93);
• Rádio Difusora de Franca Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Franca, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001519/93);
• Rádio Guarujá Paulista S/A, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Guarujá, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001512/93);
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• Rádio Difusora Cacique Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora cm onda média, na
cidade de Santos, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000286/94);
• Sociedade Rádio Clube de São Jose dos Campos Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São José
dos Campos, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001551/93);
• Rádio Cultura de Sergipe S/A, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Aracaju, Estado de Sergipe (Processo nº
50840.000161/93);
• Rádio Anhanguera S/A, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Processo nº
29670.000040/93);
• Fundação Cultural Celinauta, concessionária
de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000332/93).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, – Ministro
do Estado das Comunicações.
DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2000
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84 inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, e 6º da Lei 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art.
6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983,
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Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Difusora Brasileira Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 45.369,
de 2 de fevereiro de 1959, e renovada pelo Decreto
nº 90.578, de 28 de novembro de 1984 (Processo nº
507 10.000486/93);
II – Rádio Liberal Ltda., a partir de 1º de novembro
de 1993, na cidade de Belém, Estado do Pará, outorgada pelo Decreto nº 48.278, de 9 de junho de 1960,
e renovada pelo Decreto nº 88.583, de 2 de agosto de
1983 (Processo nº 53720.000259/93);
III – Ceará Rádio Clube S/A, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 1.289, de
23 de dezembro de 1936, e renovada pelo Decreto
nº 90.808, de 11 de janeiro de 1985 (Processo nº
29650.000723/93);
IV – Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto nº 37.904,
de 16 de setembro de 1955, e renovada pelo Decreto nº 90.100, de 23 de agosto de 1984 (Processo nº
29650.000767(93);
V – Rádio Verdes Mares Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará, outorgada pelo Decreto nº 38.067, de 12 de
outubro de 1955, renovada pelo Decreto nº 90.771,
de 28 de dezembro de 1984, e autorizada a proceder
a mudança do seu tipo societário mediante Portaria
nº 35, de 14 de setembro de 1992, do Delegado do
Ministério das Comunicações no Estado do Ceará
(Processo nº 29650.000769/93);
VI – Fundação Redentorista de Comunicações
Sociais, a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
Antonina, Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio Atoninense Ltda., pela Portaria MVOP nº
730, de 11 de agosto de 1949, renovada pelo Decreto
nº 89.626, de 8 de maio de 1984, e transferida para a
concessionária de que trata este inciso mediante Decreto nº 94.147, de 26 de março de 1987 (Processo
nº 53740.000336/93);
VII – Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Cruzeiro
do Oeste, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MVOP nº 628, de 15 de julho de 1955, e renovada
pelo Decreto nº 89.409, de 29 de fevereiro de 1984
(Processo nº 53740.000328/93);
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VIII – Fundação Cultural Celinauta, a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 888, de 11 de
abril de 1962, alterado pelo Decreto nº 53.989, de 1º de
julho de 1964, e renovada pelo Decreto nº 88.891, de 19
de outubro de 1983 (Processo nº 29740.000685/93);
IX – Emissora Continental de Campos Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Campos
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, outorgada
pelo Decreto nº 47.780, de 9 de fevereiro de 1960, e
renovada pelo Decreto nº 90.100, de 23 de agosto de
1984 (Processo nº 53770.000258/93);
X – Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 26.421, de 5 de março de 1949, e renovada
pelo Decreto nº 93.260, de 17 de setembro de 1986
(Processo nº 53770.000223/93);
XI – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
285, de 9 de agosto de 1935, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
53770.000260/93);
XII – Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de
Tarso, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 41.952, de 2 de agosto de 1957, e
renovada pelo Decreto nº 89.345, de 3l de janeiro de
1984 (Processo nº 53770.000257/93);
XIII – Rádio Relógio Federal Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº
27.000, de 2 de agosto de 1949, e renovada pelo Decreto nº 90.255, de 2 de outubro de 1984 (Processo
nº 53770.000252/93);
XIV – Rádio Princesa do Vale Ltda., a partir de
29 de agosto de 1998, na cidade de Açu, Estado
do Rio Grande do Norte, outorgada pelo Decreto nº
81.990, de 18 de julho de 1978, e renovada pelo Decreto nº 97.935, de 10 de julho de 1989 (Processo nº
53780.000022/98);
XV – Rádio Cultura do Oeste Ltda., a partir de
10 de maio de 1993, na cidade de Pau dos Ferros,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo Decreto nº 88.173, de 10 de março de 1983 (Processo
nº 29780.000042/93);
XVI – Rádio Cultura de Gravataí Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Gravataí,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 43.030, de 13 de janeiro de 1958, e renovada pelo
Decreto nº 88.574, de 2 de agosto de 1983 (Processo
nº 50790.000873/93);
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XVII – Rádio Guaíba S/A, a partir de 1º de maio de
1993, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, outorgada pelo Decreto nº 1.245, de 25 de junho
de 1962, e renovada pelo Decreto nº 91.074, de 12 de
março de 1985 (Processo nº 53790.000617/93);
XVIII – Rádio Blau Nunes Ltda., a partir de 28 de
outubro de 1993, na cidade de Santa Bárbara do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 88.756, de 26 de setembro de 1983 (Processo nº
50790.000835/93);
XIX – Rádio Jóia de Adamantina Ltda., a partir
de 24 de outubro de 1993, na cidade de Adamantina, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 88.669, de 1º de setembro de 1983 (Processo nº
50820.000767/93);
XX – Rádio Difusora de Franca Ltda., a partir de
1º de maio de 1994. na cidade de Franca, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº B-31, de
21 de janeiro de 1961, e renovada conforme Decreto
nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
50830.001519/93);
XXI – Rádio Guarujá Paulista S/A, a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarujá, Estado
de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 873,
de 2 de outubro de 1946, e renovada pelo Decreto nº 91.088, de 12 de março de 1985 (Processo nº
50830.001512/93);
XXII – Rádio Difusora Cacique Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Santos, Estado de
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cacique de São Caetano do Sul Ltda., conforme Portaria
MVOP nº 138, de 30 de janeiro de 1961, e renovada
pelo Decreto nº 89.627, de 8 de maio de 1984 (Processo nº 50830.000286/94);
XXIII – Sociedade Rádio Clube de São José dos
Campos Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade
de São José dos Campos, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 947, de 13 de novembro
de 1945, e renovada pelo Decreto nº 91.088, de 12 de
março de 1985 (Processo nº 50830.001551/93);
XXIV – Rádio Cultura de Sergipe S/A, a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Aracaju, Estado
de Sergipe, outorgada pelo Decreto nº 46.396, de 9 de
julho de 1959, e renovada pelo Decreto nº 92.447, de
7 de março de 1986 (Processo nº 50840.000161/93).
Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás, outorgada à Rádio Anhanguera S/A, pelo
Decreto nº 37.339, de 13 de maio de 1955, e renovada pelo Decreto nº 91.744, de 4 de outubro de 1985
(Processo nº 29670.000040/93).
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Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 21 de fevereiro de 1994, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de Pato Branco,
Estado do Paraná, originariamente outorgada à Rádio
e Televisão Sudoeste do Paraná Ltda., pelo Decreto nº
83.051, de 17 de janeiro de 1979, transferida para a
fundação cultural celinauta, conforme decreto de 31 de
outubro de 1996 – (Processo 53740.000332/93).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. – Fernando Henrique
Cardoso – Pimenta da Veiga.
PARECER JURÍDICO Nº /97
Referência: Processo nº 50830.001551/93
Origem : DMC/SP
Assunto: Renovação de Outorga
Interessada: Sociedade Rádio Clube de São José
dos Campos Ltda.
Ementa : – Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora, cujo o prazo ter seu termo ﬁnal em
1-5-94.
– Pedido apresentado tempestivamente.
– Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento
A Sociedade Rádio Clube de São José dos Campos Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, na cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo, requer renovação do
prazo de vigência de sua concessão, cujo termo ﬁnal
ocorreu em 1 de maio de 1994.
I – Os Fatos
1. Mediante Portaria nº 947 – MVOP, de 13 de
novembro de 1945, publicada no DOU de 21 subseqüente, revigorada pela Portaria nº 395, de 8 de outubro de 1968, publicada no Diário Oﬁcial da União de
30-10-68, foi outorgada permissão à Sociedade Rádio
Clube de São José dos Campos Ltda., para executar,
na cidade de São José dos Campos, Estado de São

590

22226

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Paulo, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias de âmbito local.
2. A outorga em apreço foi renovada em duas
oportunidades, sendo a primeira por meio da Portaria
nº 510, de 26 de abril de 1976, publicada no Diário
Oﬁcial da União de 6 de maio de 1976 e a segunda
por meio do Decreto nº 91.088, de 12 de março de
1985, publicado no Diário Oﬁcial da União de 13 subseqüente, já na condição de concessionária, por ter
obtido aumento de potência da estação.
3. Mister se faz ressaltar que durante o último período de vigência da outorga, a entidade foi advertida e
multada, conforme se veriﬁca na Informação do Setor
Jurídico do Serviço de Fiscalização desta Delegacia,
constante de ﬂ. 135.
Ainda de acordo com referida informação, encontram-se em andamento os processos administrativos de apuração de infração nos 53830.001503/95
e 53830.000937/97, instaurados por ter a entidade
cometido irregularidades na execução do serviço de
radiodifusão, do qual é concessionária.
II – Do Mérito
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para
o serviço de televisão, que poderão ser renovados
por períodos sucessivos e iguais (art. 33 § 3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição (art.
223 § 5º)
5. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785 de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem
a renovação do prazo de suas requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o
6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior ao término do
respectivo prazo.
6. A outorga originária da concessão em apreço
foi renovada automaticamente até 1 de maio de 1974,
conforme determinado no inciso III do artigo 1º da Lei
nº 5.785 de 23 de junho de 1972, motivo pelo qual o
prazo de vigência da outorga passou a ser contado
a partir daquela data, por períodos sucessivos de 10
(dez) anos.
7. Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada,
deverá ocorrer a partir de 1 de maio de 1994, sendo
que os efeitos Jurídicos da outorga foram mantidos
pelo prazo residual, conforme disposto no decreto de
10 de maio de 1991, publicado no Diário Oﬁcial do
dia 13 subseqüente.
8. O pedido de renovação da outorga ora em exame foi protocolizado nesta delegacia em 9 de dezembro
de 1993, dentro, pois, do prazo legal (ﬂs. 01).
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9. A requerente tem seus quadros, societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente, com a seguinte constituição:
Cotistas

Cotas

Valor R$

João Jorge Saad 1.713
Ricardo de Barros Saad 9
Total
1.722

1.713,00
9,00
1.722,00

Cargos Nomes
Diretor Gerente João Jorge Saad
Diretor Gerente Ricardo de Barros Saad
10. A emissora encontra-se operando regularmente
dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme laudo de vistoria de ﬂs. 86 a 91 e informações do setor de engenharia constante de ﬂ. 131.
11. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites ﬁxados pelo artigo
12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967.
12. É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de ﬂs. 132/133.
13. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 1 de
maio de 1994, tendo em vista a manutenção do prazo
da outorga por Decreto de 10 de maio de 1991.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos, à consideração do Sr. Delegado DMC/SPO para posterior
remessa ao Departamento de Fiscalização de Outorgas para prosseguimento.
É o parecer “sub-censura”.
Setor Jurídico, 4-9-97. – Nilton Aparecido Leal,
Assistente Jurídico.
De acordo.
SEJUR , 5-9-97. – Lydio Malvezzi, Chefe.
1) De acordo.
2) Encaminhe-se o processo ao Departamento
de Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.
São Paulo, 15-9-97. – Eduardo Graziano, Delegado.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 810, DE 2004
(Nº 237/2003 , na Câmara dos Deputados )
Aprova o ato que autoriza a Sociedade de Ação Comunitária Canaã – SACC a
executar serviço de radiodifusão comuni-
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tária na cidade de Três Marias, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 94, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza
a Sociedade de Ação Comunitária Canaã – SACC a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Marias, Estado
de Minas Gerais, retiﬁcando-se o prazo de autorização
para 10 (dez) anos, tendo a vista o disposto na Lei nº
10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 734, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 39, de 22 de fevereiro de 2001
– Associação dos Moradores do Bairro Rosário, na
cidade de Nazareno – MG;
2 – Portaria nº 43, de 22 de fevereiro de 2001
– Associação dos Amigos da Cultura do Brejo das Almas, na cidade de Francisco Sá – MG;
3 – Portaria nº 49, de 22 de fevereiro de 2001 – Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Fontoura Xavier
– CONDEFOX, na cidade de Fontoura Xavier – RS;
4 – Portaria nº 53, de 22 de fevereiro de 2001
– Fundação Cidade Histórica de Itaguaí, na cidade
de Itaguaí – RJ;
5 – Portaria nº 54, de 22 de fevereiro de 2001
– Fundação de Ação Cultural Educacional e Social de
Panambi (FACESP), na cidade de Panambi – RS;
6 – Portaria nº 57, de 22 de fevereiro de 2001
– Associação Pró-Radiodifusão Comunitária, na cidade de Viamão – RS;
7 – Portaria nº 78, de 22 de fevereiro de 2001
– Associação Comunitária do Alto Palestina e Camposaltinho, na cidade de Campos Altos – MG;
8 – Portaria nº 85, de 22 de fevereiro de 2001
– Associação Comunitária Caxambuense de Radiodifusão, na cidade de Caxambu – MG;
9 – Portaria nº 89, de 22 de fevereiro de 2001
– Associação Beneﬁciente Mão Amiga, na cidade de
Italva – RJ;
10 – Portaria nº 94, de 22 de fevereiro de 2001
– Sociedade de Ação Comunitária Canaã – SACC na
cidade de Três Marias – MG:
11 – Portaria nº 95, de 22 de fevereiro de 2001
– Associação Comunitária e Cultural de Ouro Verde,
na cidade de Ouro Verde – GO:
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12 – Portaria nº 97, de 22 de fevereiro de 2001
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Recreio
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade
de Recreio – MG:
13 – Portaria nº 105, de 22 de fevereiro de 2001
– Serviço de Assistência Social – SAS, na cidade de
Conselheiro Pena – MG; e
14 – Portaria nº 114, de 6 de março de 2001
– Associação de Desenvolvimento e Apoio Social de
Ibiara, na cidade de Ibiara – PB.
Brasília. 11 de julho de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 74 EM
Brasília, 23 de março de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Sociedade de Ação Comunitária Canaã – SACC, com sede na cidade de Três
Marias, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade como caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para presta o serviço, cuja
documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa
de criação desse braço da radiodifusão, de maneira
a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da
cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéﬁcas em
todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de
origem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo nº 53710.000823/98 que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação da Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 94, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
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tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53710.000823/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Sociedade de Ação Comunitária
Canaã – SACC, com sede na Rua Guararapes, nº 34,
A, na cidade de Três Marias, Estado de Minas Gerais,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 18º13’14”S e longitude em
45º13’48”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA – GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 811, DE 2004
(nº 244/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da SOBRAL – Sociedade Butiaense de
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Butiá, Estado do Rio Grande do
Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 1º de abril de 2002, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 5 de maio de 1996, a concessão
da SOBRAL – Sociedade Butiaense de Radiodifusão
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Butiá, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra – vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 268, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional, nos
termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3º
do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante do Decreto de 1º de
abril de 2002, que “Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifusão,
e dá outras providências”. As entidades mencionadas
são as seguintes:
1 – Rádio Paraíso Ltda., originariamente Rádio
Educadora Palmares de Alagoas Ltda., na cidade de
Maceió – AL; (onda média)
2 – Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., na cidade
de Irecê – BA; (onda média)
3 – Rádio Rio Corrente Ltda., na cidade de Santa
Maria da Vitória – BA; (onda média)
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4 – Rádio Vale Aprazível Ltda., na cidade de Jaguaquara – BA; (onda média)
5 – Rádio Pouso Alto Ltda., na cidade de Piracanjuba – GO; (onda média)
6 – Sociedade Difusora de Corinto Ltda., na cidade de Corinto – MG; (onda média)
7 – Rede Independente de Rádio Ltda., na cidade
de Jardim – MS; (onda média)
8 – Rádio Ingamar Ltda., na cidade de Marialva
– PR; (onda média)
9 – Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., originariamente Rádio Nossa Senhora da Luz Ltda., na
cidade Clevelândia – PR; (onda média)
10 – J.M.B. Empreendimentos Ltda., na cidade de
Santa Cruz do Capibaribe – PE; (onda média)
11 – TV Rádio Clube de Teresina S.A., na cidade
de Teresina – PI; (onda média)
12 – Rádio Sepé Tiaraju Ltda., na cidade de Santo
Ângelo – RS; (onda média)
13 – SOBRAL – Sociedade Butiaense de Radiodifusão Ltda., na cidade de Butiá – RS; (onda média)
14 – Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
na cidade de São Carlos – SP; (onda média)
15 – Emissora a Voz de Catanduva Ltda., na cidade de Catanduva – SP; (onda média)
16 – Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
originariamente Sistema Maná de Comunicação Ltda.,
na cidade de Mauá – SP; (onda média)
17 – L & C Rádio Emissoras Ltda., na cidade de
São Roque – SP; (onda média)
18 – Rádio Araguaia Ltda., na cidade de Araguaína – TO; (onda média)
19 – Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., na
cidade de Votuporanga – SP; (onda média)
20 – Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.,
originariamente TV Fronteira Paulista Ltda., na cidade
de Presidente Prudente – SP; (onda média)
21 – Rádio Emissora da Barra Ltda., na cidade
de Barra Bonita – SP; (onda média)
22 – Rádio Emissora do Grande Vale Ltda., originariamente L & C Rádio Emissoras Ltda., na cidade
de Caçapava – SP; (onda média)
23 – Rádio Icatu Ltda., na cidade de Penápolis
– SP; (onda média)
24 – Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., na cidade
de Nhandeara – SP; (onda média)
25 – Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., na cidade de Barretos – SP; (onda média)
26 – Rádio República de Morro Agudo Ltda., na
cidade de Morro Agudo – SP; (onda média)
27 – Rádio Princesa Monte Azul Ltda., na cidade
de Monte Azul Paulista – SP; (onda média)
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28 – Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda,
na cidade de Votorantim – SP; (onda média)
29 – Rádio Araguaia Ltda., na cidade de Araguaína – TO; (onda tropical)
30 – Fundação João Paulo II, na cidade de Cachoeira Paulista – SP; (onda curta) e
31 – Televisão Princesa D’oeste de Campinas
Ltda., na cidade de Campinas – SP (sons e imagens).
Brasília, 15 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 147 EM
Brasília 25 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões e autorizações, outorgadas às entidades
abaixo relacionadas, para explorar serviço de Radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação
indicadas:
• Rádio Paraíso Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas (Processo nº
29650.000774/93);
• Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Irecê, Estado da Bahia (Processo nº
53640.000583/98);
• Rádio Rio Corrente Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia
(Processo nº 53640.000832/95);
• Rádio Vale Aprazível Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia (Processo nº
53640.000310/96):
• Rádio Pouso Alto Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás (Processo nº
53670.000094/98);
• Sociedade Difusora de Corinto Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Corinto. Estado de Minas Gerais
(Processo nº 53710.001495/97);
• Rede Independente de Rádio Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso
do Sul (Processo nº 53700.000858/97);
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• Rádio Ingamar Ltda., concessionária de serviço
de Radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Marialva, Estado do Paraná (Processo nº 53740.000
123/96);
• Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Clevelândia, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.00 1074/96);
• J.M.B. Empreendimentos Ltda., concessionária
de serviço de Radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santa Cruz do Capiberibe, Estado de Pernambuco (Processo nº 53103.000008/95;
• TV Rádio Clube de Terezina S.A concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Teresina, Estado do Piauí (Processo nº
760.000159/93):
• Rádio Sepé Tiaraju Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 790.000755/96);
• Sobral – Sociedade Butiaense de radiodifusão
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Butiá. Estado do Rio
Grande do Sul. (Processo nº 53790.000258/96):
• Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
concessionária de serviço de Radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Carlos. Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.001160/98):
• Emissora A Voz de Catanduva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000847/96);
• Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mauá, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001536/98):
• L & C Rádio Emissoras Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São Roque, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.001414/97);
• Rádio Araguaia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Araguaia Estado do Tocantins (Processo nº
670.000019 98);
• Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., concessionária de serviço de Radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Votuporanga, Estado de
São Paulo (Processo nº 53830.002705/98);
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• Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo (Processo nº 53830.001487/97);
• Rádio Emissora da Barra Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo (Processo nº 53830.000138/97):
• Rádio Emissora do Grande Vale Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Caçapava, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001476 97),
• Rádio Icatu Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Penápolis, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.002085/98);
• Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Nhandeara, Estado de São Paulo (Processo nº 53830.001488/95);
• Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000175/98);
• Rádio República de Morro Agudo Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Morro Agudo, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.001549/97):
• Rádio Princesa Monte Azul Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001603/98);
• Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda., concessionária de serviço de Radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Votorantim, Estado de São
Paulo (Processo nº 53830.000234/96);
• Rádio Araguaia Ltda., concessionária de serviço de Radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Araguaia, Estado do Tocantins (Processo nº
670.000455/96);
• Fundação João Paulo II, autorizada de serviço
de Radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de
Cachoeira Paulista. Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.00408/97):
• Televisão Princesa D’Oeste de Campinas Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001812/97).
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2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de Radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 1º DE ABRIL DE 2002
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput,
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Paraíso Ltda., a partir de 1º de novembro
de 1993, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Palmares
de Alagoas Ltda., conforme Decreto nº 593, de 8 de
fevereiro de 1962, renovada pelo Decreto nº 90.076,
de 15 de agosto de 1984, transferida para a Televisão
Verdes Mares Ltda., pela Exposição de Motivos nº
320, de 26 de dezembro de 1984, do Ministério das
Comunicações, e transferida pelo Decreto de 25 de
outubro de 2001, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 29650.000774/93);
II – Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., a partir de
5 de outubro de 1998, na cidade de Irecê, Estado da
Bahia, outorgada pelo Decreto nº 96.771, de 26 de setembro de 1988 (Processo nº 53640.000583/98);
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III – Rádio Rio Corrente Ltda., a partir de 5 de
fevereiro de 1996, na cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, outorgada pelo Decreto nº
92.101, de 10 de dezembro de 1985 (Processo nº
53640.000832/95);
IV – Rádio Vale Aprazível Ltda., a partir de 19
de agosto de 1996, na cidade de Jaguaquara, Estado
da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 92.983, de 24 de
julho de 1986 (Processo nº 53640.000310/96);
V – Rádio Pouso Alto Ltda., a partir de 6 de abril
de 1998, na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 95.773, de 3 de março de
1988 (Processo nº 53670.000094/98);
VI – Sociedade Difusora de Corinto Ltda., a partir de 9 de fevereiro de 1998, na cidade de Corinto, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
nº 95.634, de 13 de janeiro de 1988 (Processo nº
53710.001495/97);
VII – Rede Independente de Rádio Ltda., a partir
de 25 de agosto de 1997, na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 79.842, de 22 de junho de 1977, e renovada pelo
Decreto nº 96.221, de 24 de junho de 1988 (Processo
nº 53700.000858/97);
VIII – Rádio Ingamar Ltda., a partir de 11 de julho
de 1996, na cidade de Marialva, Estado do Paraná,
outorgada pelo Decreto nº 92.802, de 20 de junho de
1986 (Processo nº 53740.000123/96);
IX – Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., a
partir de 19 de maio de 1997, na cidade de Clevelândia, Estado do Paraná, outorgada originariamente à
Rádio Nossa Senhora da Luz Ltda., pela Portaria nº
407, de 11 de maio de 1977, renovada pelo Decreto
nº 94.189, de 6 de abril de 1987, e transferida pelo
Decreto nº 96.777, de 27 de setembro de 1988, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 53740.001074/96);
X – JMB Empreendimentos Ltda., a partir de 14
de fevereiro de 1995, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 90.866, de 29 de janeiro de 1985 (Processo
nº 53103.000008/95);
XI – TV Rádio Clube de Teresina S.A., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Teresina, Estado
do Piauí, outorgada pelo Decreto nº 46.003, de 15 de
maio de 1959, e renovada pelo Decreto nº 92.917, de
10 de julho de 1983 (Processo nº 53760.000159/93);
XII – Rádio Sepé Tiaraju Ltda., a partir de 6 de
setembro de 1996, na cidade de Santo Ângelo, Esta-
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do do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº
78.365, de 3 de setembro de 1976, e renovada pelo
Decreto nº 94.243, de 22 de abril de 1987 (Processo
nº 53790.000755/96);
XIII – SOBRAL – Sociedade Butiaense de Radiodifusão Ltda., a partir de 5 de maio de 1996, na cidade
de Butiá, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela
Portaria nº 508, de 24 de abril de 1976, e renovada
pelo Decreto nº 96.843, de 28 de setembro de 1988
(Processo nº 53790.000258/96);
XIV – Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
a partir de 8 de setembro de 1998, na cidade de São
Carlos, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 297, de 6 de setembro de 1988, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude do
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 41, de 9 de maio
de 1989, do Ministério das Comunicações (Processo
nº 53830.001160/98);
XV – Emissora A Voz de Catanduva Ltda., a partir de 27 de dezembro de 1996, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
nº 995, de 5 de dezembro de 1966, e renovada pelo
Decreto nº 93.900, de 8 de janeiro de 1987 (Processo
nº 53830.000847/96);
XVI – Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Mauá,
Estado de São Paulo, outorgada originariamente ao
Sistema Mauá de Comunicação Ltda., conforme Decreto nº 96.764, de 23 de setembro de 1988, e transferida pelo Decreto de 25 de agosto de 1998, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53830.001536/98);
XVII – L & C Rádio Emissoras Ltda., a partir de
7 de dezembro de 1997, na cidade de São Roque, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 80.723,
de 10 de novembro de 1977, e renovada pelo Decreto
nº 96.831, de 28 de setembro de 1988 (Processo nº
53830.001414/97);
XVIII – Rádio Araguaia Ltda., a partir de 5 de abril
de 1998, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins,
outorgada pelo Decreto nº 81.409, de 27 de fevereiro
de 1978, e renovada pelo Decreto de 30 de julho de
1992 (Processo nº 53670.000019/98);
XIX – Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., a
partir de 7 de fevereiro de 1999, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 83.052, de 17 de janeiro de 1979, e renovada pelo
Decreto nº 98.112, de 31 de agosto de 1989, aprovado
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pelo Decreto Legislativo nº 45, de 1990, publicado no
Diário Oﬁcial da União em 28 de novembro de 1990
(Processo nº53830.002705/98);
XX – Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.,
a partir de 20 de janeiro de 1998, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outorgada
originariamente à TV Fronteira Paulista Ltda., conforme Decreto nº 95.473, de 11 de dezembro de 1987, e
transferida pelo Decreto de 18 de julho de 1997, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 53830.001487/97);
XXI – Rádio Emissora da Barra Ltda., a partir de
8 de junho de 1996, na cidade de Barra Bonita, Estado
de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 334, de 26 de
maio de 1966, e renovada pelo Decreto nº 93.435, de 16
de outubro de 1986 (Processo nº 53830.000138/97);
XXII – Rádio Emissora do Grande Vale Ltda., a
partir de 20 de outubro de 1997, na cidade de Caçapava, Estado de São Paulo, outorgada originariamente
à L & C Rádio Emissoras Ltda., pela Portaria nº 1.090,
de 14 de outubro de 1977, renovada, pelo Decreto nº
96.782, de 27 de setembro de 1988, e transferida pelo
Decreto nº 97.492, de 8 de fevereiro de 1989, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53830.001476/97);
XXIII – Rádio Icatu Ltda., a partir de 10 de novembro de 1998, na cidade de Penápolis, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 96.680, de 13
de setembro de 1988, à Rádio Icatu FM Ltda., autorizada a mudar a sua denominação social para a atual, conforme Portaria nº 153, de 31 de julho de 1995
(Processo nº 53830.002085/98);
XXIV – Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., a partir
de 19 de fevereiro de 1996, na cidade de Nhandeara,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 194,
de 12 de fevereiro de 1976, renovada pelo Decreto
nº 94.837, de 3 de setembro de 1987 (Processo nº
53830.001488/95);
XXV – Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., a
partir de 22 de fevereiro de 1998, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 95.586, de 5 de janeiro de 1988 (Processo nº
53830.000175/98);
XXVI – Rádio República de Morro Agudo Ltda., a
partir de 23 de dezembro de 1997, na cidade de Morro
Agudo, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 95.295, de 24 de novembro de 1987 (Processo nº
53830.001549/97);
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XXVII – Rádio Princesa Monte Azul Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Monte Azul
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 96.681, de 13 de setembro de 1988 (Processo nº
53830.001603/98);
XXVIII – Sistema Meridional de Radiodifusão
Ltda., a partir de 16 de abril de 1996, na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
nº 95, de 14 de abril de 1986, e autorizada a passar
à condição de concessionária em virtude do aumento de potência de sua estação transmissora, conforme Exposição de Motivos nº 189, de 5 de agosto de
1986, do Ministério das Comunicações (Processo nº
53830.000234/96).
Art. 2º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, os seguinte
serviços de radiodifusão sonora:
I – em onda tropical: Rádio Araguaia Ltda., a partir
de 25 de abril de 1997, ria cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, outorgada pelo Decreto nº 79.284,
de 16 de fevereiro de 1977 e renovada pelo Decreto
nº 96.869, de 29 de setembro de 1988 (Processo nº
53670.000455/96);
II – em onda curta: Fundação João Paulo II, a
partir de 6 de janeiro de 1998, na cidade de Cachoeira
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 95.470, de 11 de dezembro de 1987 (Processo nº
53830.001408/97).
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir de
6 de dezembro de 1997, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo, outorgada à Televisão Princesa D’Oeste
de Campinas Ltda., pelo Decreto nº 87.663, de 5 de
outubro de 1982 (Processo nº 53830.001812/97).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 1º de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO Nº 812, DE 2004
(Nº 246/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Mauá,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 1º de abril de 2002, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 4 de outubro de 1998, a concessão da Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Mauá, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 268, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 1º
de abril de 2002, que “Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifusão,
e dá outras providências”. As entidades mencionadas
são as seguintes:
1 – Rádio Paraíso Ltda., originariamente Rádio
Educadora Palmares de Alagoas Ltda., na cidade de
Maceió – AL (onda média);
2 – Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., na cidade
de Irecê – BA (onda média);
3 – Rádio Rio Corrente Ltda., na cidade de Santa
Maria da Vitória – BA (onda média);
4 – Rádio Vale Aprazível Ltda., na cidade de Jaguaquara – BA; (onda média)
5 – Rádio Pouso Alto Ltda., na cidade de Piracanjuba – GO (onda média);
6 – Sociedade Difusora de Corinto Ltda., na cidade de Corinto – MG (onda média);
7 – Rede Independente de Rádio Ltda., na cidade
de Jardim – MS (onda média);
8 – Rádio Ingamar Ltda., na cidade de Marialva
– PR (onda média);
9 – Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., originariamente Rádio Nossa Senhora da Luz Ltda., na
cidade Clevelândia – PR (onda média);
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10 – J.M.B. Empreendimentos Ltda., na cidade de
Santa Cruz do Capibaribe – PE (onda média);
11 – TV Rádio Clube de Teresina S.A., na cidade
de Teresina – PI (onda média);
12 – Rádio Sepé Tiaraju Ltda., na cidade de Santo
Ângelo – RS (onda média);
13 – Sobral – Sociedade Butiaense de Radiodifusão Ltda., na cidade de Butiá – RS (onda média);
14 – Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
na cidade de São Carlos – SP (onda média);
15 – Emissora a Voz de Catanduva Ltda., na cidade de Catanduva – SP (onda média);
16 – Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
originariamente Sistema Mauá de Comunicação Ltda.,
na cidade de Mauá – SP (onda média);
17 – L & C Rádio Emissoras Ltda., na cidade de
São Roque – SP (onda média);
18 – Rádio Araguaia Ltda., na cidade de Araguaína – TO (onda média);
19 – Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., na
cidade de Votuporanga – SP (onda média);
20 – Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.,
originariamente TV Fronteira Paulista Ltda., na cidade
de Presidente Prudente – SP (onda média);
21 – Rádio Emissora da Barra Ltda., na cidade
de Barra Bonita – SP (onda média);
22 – Rádio Emissora do Grande Vale Ltda., originariamente L & C Rádio Emissoras Ltda., na cidade
de Caçapava – SP (onda média);
23 – Rádio Icatu Ltda., na cidade de Penápolis
– SP (onda média);
24 – Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., na cidade
de Nhandeara – SP (onda média);
25 – Rádio Jornal de Barreios OM Ltda., na cidade de Barretos – SP (onda média);
26 – Rádio República de Morro Agudo Ltda., na
cidade de Morro Agudo – SP (onda média);
27 – Rádio Princesa Monte Azul Ltda., na cidade
de Monte Azul Paulista – SP (onda média);
28 – Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda,
na cidade de Votorantim – SP (onda média);
29 – Rádio Araguaia Ltda., na cidade de Araguaína – TO (onda tropical);
30 – Fundação João Paulo II na cidade de Cachoeira Paulista – SP (onda curta); e
31 – Televisão Princesa D’oeste de Campinas
Ltda., na cidade de Campinas – SP (sons e imagens).
Brasília, 15 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
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MC nº 147 EM
Brasília 25 de fevereiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à consideração de Vossa Excelência
o incluso projeto de decreto que trata da renovação
de concessões e autorizações, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de
radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Paraíso Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas (Processo
nº29650.000774/93);
• Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Irecê, Estado da Bahia (Processo
nº53640.000583/98);
• Rádio Rio Corrente Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia
(Processo nº53640.000832/95);
• Rádio Vale Aprazível Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia (Processo
nº53640.000310/96);
• Rádio Pouso Alto Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás (Processo
nº53670.000094/98);
• Sociedade Difusora de Corinto Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Corinto, Estado de Minas Gerais
(Processo nº53710.001495/97);
• Rede Independente de Rádio Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso
do Sul (Processo nº53700.000858/97);
• Rádio Ingamar Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Marialva, Estado do Paraná (Processo
nº53740.000123/96);
• Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Clevelândia, Estado do Paraná
(Processo nº53740.001074/96);
• J.M.B. Empreendimentos Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
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cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco (Processo nº53103.000008/95);
• TV Rádio Clube de Terezina S.A., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Teresina, Estado do Piauí (Processo
nº53760.000159/93);
• Rádio Sepé Tiaraju Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº53790.000755/96);
• SOBRAL – Sociedade Butiaense de Radiodifusão Ltda.,concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Butiá, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo nº53790.000258/96);
• Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo (Processo nº53830.001160/98);
• Emissora a Voz de Catanduva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo
(Processo nº53830.000847/96);
• Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mauá, Estado de São Paulo
(Processo nº53830.001536/98);
• L & C Rádio Emissoras Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão em onda média, na cidade de São Roque. Estado de São Paulo (Processo nº
53830.001414/97);
• Rádio Araguaia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins (Processo nº
53670.000019/98);
• Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.002705/98);
• Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo (Processo nº 53830.001487/97);
• Rádio Emissora da Barra Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo (Processo nº53830.000138/97);
• Rádio Emissora do Grande Vale Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
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média, na cidade de Caçapava, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001476/97):
• Rádio Icatu Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Penápolis, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.002085/98);
• Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Nhandeara, Estado de São Paulo (Processo nº53830.001488/95);
• Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo
(Processo nº53830.000175/98);
• Rádio República de Morro Agudo Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Morro Agudo, Estado de São
Paulo (Processo nº53830.00l549/97);
• Rádio Princesa Monte Azul Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo
(Processo nº53830.001603/98);
• Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.000234/96);
• Rádio Araguaia Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins (Processo
nº53670.000455/96);
• Fundação João Paulo II, autorizada de serviço
de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de
Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo (Processo
nº53830.001408/97);
• Televisão Princesa D’oeste de Campinas Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº53830.001812/97).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº5.785 de
23 de junho de 1972 e no Decreto nº88.066 de 26 de
janeiro de 1983 que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram
analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério
e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as qualificações necessárias à renovação da
concessão.
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4. Nessa conformidade e em observância ao que
dispõem a Lei nº5.785 de 1972 e seu Regulamento,
Decreto nº88.066 de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 1º DE ABRIL DE 2002
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput,
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Paraíso Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Maceió, Estado de
Alagoas, outorgada originariamente à Rádio Educadora Palmares de Alagoas Ltda., conforme Decreto nº 593, de 8 de fevereiro de 1962, renovada
pelo Decreto nº 90.076, de 15 de agosto de 1984,
transferida para a Televisão Verdes Mares Ltda., pela
Exposição de Motivos nº 320, de 26 de dezembro
de 1984, do Ministério das Comunicações, e transferida pelo decreto de 25 de outubro de 2001, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 29650.000774/93);
II – Rádio Difusora de Irecê AM Ltda., a partir de 5 de outubro de 1998, na cidade de Irecê, Estado da Bahia, outorgada pelo Decreto nº
96.771, de 26 de setembro de 1988 (Processo nº
53640.000583/98);
III – Rádio Rio Corrente Ltda., a partir de 5 de
fevereiro de 1996, na cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, outorgada pelo Decreto nº
92.101, de 10 de dezembro de 1985 (Processo nº
53640.000832/95);
IV – Rádio Vale Aprazível Ltda., a partir de 19
de agosto de 1996, na cidade de Jaguaquara, Estado

JULHO 2004

Julho de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 92.983, de 24 de
julho de 1986 (Processo nº 53640.000310/96);
V – Rádio Pouso Alto Ltda., a partir de 6 de abril
de 1998, na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás,
outorgada pelo Decreto nº 95.773, de 3 de março de
1988 (Processo nº 53670.000094/98);
VI – Sociedade Difusora de Corinto Ltda., a partir de 9 de fevereiro de 1998, na cidade de Corinto, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
nº 95.634, de 13 de janeiro de 1988 (Processo nº
53710.001495/97);
VII – Rede Independente de Rádio Ltda., a partir
de 25 de agosto de 1997, na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 79.842, de 22 de junho de 1977, e renovada pelo
Decreto nº 96.221, de 24 de junho de 1988 (Processo
nº 53700.000858/97);
VIII – Rádio Ingamar Ltda., a partir de 11 de julho
de 1996, na cidade de Marialva, Estado do Paraná,
outorgada pelo Decreto nº 92.802, de 20 de junho de
1986 (Processo nº 53740.000123/96);
IX – Rádio Progresso de Clevelândia Ltda., a
partir de 19 de maio de 1997, na cidade de Clevelândia, Estado do Paraná, outorgada originariamente à
Rádio Nossa Senhora da Luz Ltda., pela Portaria nº
407, de 11 de maio de 1977, renovada pelo Decreto
nº 94.189, de 6 de abril de 1987, e transferida pelo
Decreto nº 96.777, de 27 de setembro de 1988, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 53740.001074/96);
X – JMB Empreendimentos Ltda., a partir de 14
de fevereiro de 1995, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 90.866, de 29 de janeiro de 1985 (Processo
nº 53103.000008/95);
XI – TV Rádio Clube de Teresina S.A., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Teresina,
Estado do Piauí, outorgada pelo Decreto nº 46.003,
de 15 de maio de 1959, e renovada pelo Decreto nº 92.917, de 10 de julho de 1983 (Processo nº
53760.000159/93);
XII – Rádio Sepé Tiaraju Ltda., a partir de 6 de
setembro de 1996, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº
78.365, de 3 de setembro de 1976, e renovada pelo
Decreto nº 94.243, de 22 de abril de 1987 (Processo
nº 53790.000755/96);
XIII – SOBRAL – Sociedade Butiaense de Radiodifusão Ltda., a partir de 5 de maio de 1996, na cidade
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de Butiá, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela
Portaria nº 508, de 24 de abril de 1976, e renovada
pelo Decreto nº 96.843, de 28 de setembro de 1988
(Processo nº 53790.000258/96);
XIV – Central São Carlos de Comunicação Ltda.,
a partir de 8 de setembro de 1998, na cidade de São
Carlos, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 297, de 6 de setembro de 1988, e autorizada a
passará condição de concessionária em virtude do
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 41, de 9 de maio
de 1989, do Ministério das Comunicações (Processo
nº 53830.001160/98)
XV – Emissora A Voz de Catanduva Ltda., a partir de 27 de dezembro de 1996, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
nº 995, de 5 de dezembro de 1966, e renovada pelo
Decreto nº 93.900, de 8 de janeiro de 1987 (Processo
nº 53830.000847/96);
XVI – Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão,
a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Mauá,
Estado de São Paulo, outorgada originariamente ao
Sistema Mauá de Comunicação Ltda., conforme Decreto nº 96.764, de 23 de setembro de 1988, e transferida pelo decreto de 25 de agosto de 1998, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53830.001536/98);
XVII – L & C Rádio Emissoras Ltda., a partir de
7 de dezembro de 1997, na cidade de São Roque, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 80.723,
de 10 de novembro de 1977, e renovada pelo Decreto
nº 96.831, de 28 de setembro de 1988 (Processo nº
53830.001414/97);
XVIII – Rádio Araguaia Ltda., a partir de 5 de abril
de 1998, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins,
outorgada pelo Decreto nº 81.409, de 27 de fevereiro
de 1978, e renovada pelo Decreto de 30 de julho de
1992 (Processo nº 53670.000019/98);
XIX – Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., a
partir de 7 de fevereiro de 1999, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 83.052, de 17 de janeiro de 1979, e renovada pelo
Decreto nº 98.112, de 31 de agosto de 1989, aprovado
pelo Decreto Legislativo nº 45, de 1990, publicado no
Diário Oﬁcial da União em 28 de novembro de 1990
(Processo nº 53830.002705/98);
XX – Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.,
a partir de 20 de janeiro de 1998, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outorgada
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originariamente à TV Fronteira Paulista Ltda., conforme Decreto nº 95.473, de 11 de dezembro de 1987, e
transferida pelo decreto de 18 de julho de 1997, para
a concessionária de que trata este inciso (Processo
nº 53830.001487/97);
XXI – Rádio Emissora da Barra Ltda., a partir
de 8 de junho de 1996, na cidade de Barra Bonita,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 334,
de 26 de maio de 1966, e renovada pelo Decreto
nº 93.435. de 16 de outubro de 1986 (Processo nº
53830.000138/97);
XXII – Rádio Emissora do Grande Vale Ltda., a
partir de 20 de outubro de 1997, na cidade de Caçapava, Estado de São Paulo, outorgada originariamente
à L & C Rádio Emissoras Ltda., pela Portaria nº 1.090,
de 14 de outubro de 1977, renovada, pelo Decreto nº
96.782, de 27 de setembro de 1988, e transferida pelo
Decreto nº 97.492, de 8 de fevereiro de 1989, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo nº
53830.001476/97);
XXIII – Rádio Icatu Ltda., a partir de 10 de novembro de 1998, na cidade de Penápolis, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 96.680, de 13
de setembro de 1988, à Rádio Icatu FM Ltda., autorizada a mudar a sua denominação social para a atual, conforme Portaria nº 153, de 31 de julho de 1995
(Processo nº 53830.002085/98);
XXIV – Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., a partir
de 19 de fevereiro de 1996, na cidade de Nhandeara,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nº 194,
de 12 de fevereiro de 1976, renovada pelo Decreto
nº 94.837, de 3 de setembro de 1987 (Processo nº
53830.001488/95);
XXV – Rádio Jornal de Barretos OM Ltda., a
partir de 22 de fevereiro de 1998, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 95.586, de 5 de janeiro de 1988 (Processo nº
53830.000175/98);
XXVI – Rádio República de Morro Agudo Ltda., a
partir de 23 de dezembro de 1997, na cidade de Morro
Agudo, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 95.295, de 24 de novembro de 1987 (Processo nº
53830.001549/97);
XXVII – Rádio Princesa Monte Azul Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Monte Azul
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 96.681, de 13 de setembro de 1988 (Processo nº
53830.001603/98);
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XXVIII – Sistema Meridional de Radiodifusão
Ltda., a partir de 16 de abril de 1996, na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
nº 95, de 14 de abril de 1986, e autorizada a passar
à condição de concessionária em virtude do aumento de potência de sua estação transmissora, conforme Exposição de Motivos nº 189, de 5 de agosto de
1986, do Ministério das Comunicações (Processo nº
53830.000234/96).
Art. 2º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, os seguintes
serviços de radiodifusão sonora:
I – em onda tropical: Rádio Araguaia Ltda., a partir
de 25 de abril de 1997, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, outorgada pelo Decreto nº 79.284,
de 16 de fevereiro de 1977, e renovada pelo Decreto
nº 96.869, de 29 de setembro de 1988 (Processo nº
53670.000455/96);
II – em onda curta: Fundação João Paulo II, a
partir de 6 de janeiro de 1998, na cidade de Cachoeira
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 95.470, de 11 de dezembro de 1987 (Processo nº
53830.001408/97).
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir de
6 de dezembro de 1997, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo, outorgada à Televisão Princesa D’Oeste
de Campinas Ltda., pelo Decreto nº 87.663, de 5 de
outubro de 1982 (Processo nº 53830.001812/97).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 1º de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São João do Manhuaçu, Estado de Minas
Gerais. ..................................................................

Parecer Nº 709, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº
41, de 2004 (nº 2.813/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Movimento Comunitário Rádio Novo Cântico FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
Cidade de Itapira, Estado de São Paulo. ..............
Parecer Nº 729, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 266, de 2004 (nº 2.890/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade Ternura Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Tatuí, Estado
de São Paulo. .......................................................
Parecer Nº 730, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o projeto de Decreto Legislativo
nº 270, de 2004 (nº 2.896/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Itaipu de Marília Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Jaú, Estado de
São Paulo. ............................................................
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Parecer Nº 744, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 910 de 2003 (nº 418 /2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que aprova o ato
que autoriza a Associação Lábrea Solidária –ALS
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Lábrea, Estado do Amazonas. .............
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Parecer Nº 768, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 801, de 2003 (nº 1.222, na Câmara dos deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
de Difusão Comunitária de Senador Canedo –GO
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Senador Canedo, Estado de Goiás. .....
Parecer Nº 769, de 2004, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 824,
de 2003 (nº 2.601, na Câmara dos deputados), que
aprova o ato que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Posse
–ADEPE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Posse, Estado de Goiás. .............
Parecer Nº 770, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 838, de 2003 (nº 2.927, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Pouso Alto Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás. .............
Parecer Nº 771, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 842, de 2003 (nº 1.298/2001 na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Preservação Ambiental entre Rios a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ipameri, Estado de Goiás. ....................
Parecer Nº 776, de 2004, de 2004, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 52, de 2004 (nº 1.263/2001 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Fundação de Assistência Social Betuel _FASB,
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Morrinhos, Estado de Goiás. ................
Parecer Nº 815, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 244, de 2004 (nº 2.868/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova concessão da Rádio Jornal de Inhumas Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Inhumas, Estado de Goiás. ..................
Parecer Nº 817, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 255, de 2004 (nº 2.881/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova concessão da Rádio América do Rio Grande do Sul Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Montenegro, Estado do
Rio Grande do Sul. ...............................................
Parecer Nº 818, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 261, de 2004 (nº 2.889/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova permissão
outorgada à Sociedade Rádio Cultural Cacequiense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
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em onda média na cidade de Cacequi, Estado do
Rio Grande do sul. ................................................
Parecer Nº 820, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 294, de 2004 (nº 3.104/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Rubiataba
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rubiataba, Estado de Goiás. ................
Parecer Nº 823, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 351, de 2004 (nº 2.737/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Anápolis, estado de Goiás. ..................
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Parecer Nº 738, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 592, de 2004 (nº 3.213/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação “Antigos do Arari” –AAA a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arari,
Estado do Maranhão. ............................................
Parecer Nº 746, de 2004, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 919
de 2003 (nº 2.424/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário Cultural
de Capinzal do Norte –Maranhão a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Capinzal
do Norte, Estado do Maranhão. ..............................
Parecer Nº 747, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
938 de 2003 (nº 2.766/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que aprova o ato que renova
concessão da Rádio Pérola Turi Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão. .....
Parecer Nº 760, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
105, de 2004 (nº 2.476/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
dos Moradores e Amigos do Bairro Abreu a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Bernardo, Estado do Maranhão.
EDUARDO AZEREDO
Parecer Nº 710, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº
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44, de 2004 (nº 2.821/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema de Comunicação Central de Ipuiuna Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Turmalina, Estado de Minas Gerais. .......
Parecer Nº 711, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº
60, de 2004 (nº 2.120/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Educativa de Radiodifusão Tropicália
–ACERT a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Gonçalo do Pará, Estado
de Minas Gerais. ...................................................
Parecer Nº 724, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo Nº
153, de 2004 (nº2.827/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cultural de Radiodifusão, a executar
serviço de radiodifusão comunitária na Cidade de
Pará de Minas, Estado de Minas Gerais. ..............
Parecer Nº 726, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
Nº 161, de 2004 (nº 2.924/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Alto Rio Grande a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Piedade do Rio Grande, Estado de
Minas Gerais..........................................................
Parecer Nº 733, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o projeto de Decreto Legislativo
nº 305, de 2004 (nº 3.025/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Itapagipe a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Itapagipe, Estado de Minas Gerais. ......................
Parecer Nº 734, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
356, de 2004 (nº 2.727/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Radiodifusão Utilidades de Integração Comunitária
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Juatuba, Estado de Minas Gerais. ........
Parecer Nº 734, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
356, de 2004 (nº 2.727/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Radiodifusão Utilidades de Integração Comunitária
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Juatuba, Estado de Minas Gerais. .......
Parecer Nº 740, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 783, de 2003 (nº 2.508/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Bel Ltda., para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais.
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Parecer Nº 741, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
903, de 2003 (nº 411/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cacimbas
–ADCC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cacimbas, Estado da Paraíba..
Parecer Nº 743, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
908 de 2003 (nº 3.156 /2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Bento Freire de Souza para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Sousa, Estado da Paraíba. ..
Parecer Nº 745, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 919 de 2003 (nº 2.424/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que aprova o ato que
autoriza a Associação de Desenvolvimento e Apoio
Social de Ibiara a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ibiara, Estado da Paraíba. .........................................................................
Parecer Nº 775, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 51, de 2004 (nº 901/2001 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação de São Bento a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Bento, Estado da Paraíba. .......................
Parecer Nº 782, de 2004, da Comissão de
Educação, em decisão terminativa, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2004 (nº
2.940/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento
Comunitário com Rádio Local Prata FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Prata, Estado da Paraíba.......................................
Parecer Nº 784, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
183, de 2004 (nº 2.991/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação
João Kennedy Gomes Batista para o Desenvolvimento Comunitário de Emas –FJKGB a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Emas, Estado da Paraíba. .....................................
Parecer Nº 785, de 2004, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de
2004 (nº 3.039/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
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do Bairro São José –ASCOBSJ, a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São José
da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba. ......................
Parecer Nº 787, de 2004, da Comissão de Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 219,
de 2004 (nº 2.621/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação do Desenvolvimento Comunitário de Água Branca (PB) –ADECAB a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Água Branca, Estado da Paraíba. ......
Parecer Nº 795, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
511, de 2004 (nº 3.139/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Picuiense Artística e Cultural de Radiodifusão Comunitária na cidade de Picuí, Estado da Paraíba. ..
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Parecer Nº 801, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de
2004 (nº 2.672/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova concessão da Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora na cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul.
Parecer Nº 803, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2004 (nº 2.718/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova permissão
outorgada à Empresa Jornalística Noroeste Ltda.,
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Rosa, Estado
do Rio Grande do Sul. ..........................................
Parecer Nº 804, de 2004, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de
2004 (nº 2.822/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Mucajaí a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mucajaí, Estado de Raraima.
Parecer Nº 805, de 2004, da Comissão de
Educação, em caráter terminativo, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 54, de 2004 (nº 1.372/2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
autoriza o Conselho Comunitário de Radiodifusão
de Veranápolis –CORA VER a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Veranápolis,
Estado do Rio Grande do Sul. ..............................
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Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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Nº 120, de 2004 (nº 2.575/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova concessão
outorgada à Difusora Cultural Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Irati, Estado do Paraná..........................
Parecer Nº 721, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
Nº 128, de 2004 (nº 2.616/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Artística de Tapira a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Tapira, Estado do Paraná. ....................................
Parecer Nº 723, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
Nº 148, de 2004 (nº 3.062/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Clube Entre Amigos Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Perola D’Oeste, Estado do Paraná. .....
Parecer Nº 725, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
Nº 160, de 2004 (nº 2.923/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Lagoa Dourada Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná. .................................................
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Parecer Nº 752, de 2004, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
35, de 2004 (nº 2.724/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
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na cidade de Santo Antônio, Estado do Rio Grande
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Rio Grade do Norte. .............................................
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Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
95, de 2004 (nº 2.209/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária, Cultural e Artística Itajaense a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. .................
Parecer Nº 774, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
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48, de 2004 (nº 1.298/2001 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Nordeste Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
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Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo
Nº 126, de 2004 (nº 2.596/2002, na Câmara dos
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comunitária na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.. ..................................................
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nº 123, de 2004 (nº 2.588/2002 na Câmara dos
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comunitária na cidade de Carmo de Minas, Estado
de Minas Gerais. ...................................................
Parecer Nº 779, de 2004, da Comissão de
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140, de 2004 (nº 2.749/2002 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
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Parecer Nº 781, de 2004, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
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cidade de Belo Horizonte.......................................
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Gerais. ..................................................................
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