TVR N.o 30, DE 2012
(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 104/2012
Aviso nO 220/2012 - C. Civil
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nO
201, de 06 de junho de 2011, que outorga autorização à Associação de
Radiodifusão Comunitária de Sangão, para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município
de Sangão, Estado de Santa Catarina.
(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA E CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE CIDADANIA (ART. 54
RICD)

Mensagem nº 1 04

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, autorizações outorgadas às entidades
abaixo relacionadas para executarem; pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:
1 - Portaria nº 23, de 17 de fevereiro de 2011 - Sociedade Organizada Para o
Desenvolvimento Local Integrádo e Sustentável de Normandia - SODLIS, no município de
Normandia - RR;
2 - Portaria nº 29, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Cultural e
Comunitária do Povoado Caueira - Itaporanga D'Ajuda/SE, no município de Itaporanga D'Ajuda
-SE;
3 - Portaria nº 33, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Eldorado
Santaritensse, no município de Santa Rita D'Oeste - SP;
4 - Portaria nº 34, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitária de
AssistênciaSocial, Humanista e Solidária - ACOLHER, no município de Sete Lagoas - MG;
5 - Portaria nº 43, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação de Moradores da Rua
Medina e Adjacências, no município Nanuque - MG;
6 - Portaria nº 45, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Assistencial Dois de
Julho, no município de Mata de São João - BA;
7 - Portaria nº 51, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Cultural Amigos da
Comunicação - Afonso Cláudio - ES, no município de Afonso Cláudio - ES;,
8 - Portaria nº 89, de 20 de abril de 2011 - Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro de Santo Antônio, no município de Candeias - BA;
9 - Portaria nº 94, de 28 de abril de 2011 - Associaç.ão Felizcidade, no
município de Camaçari - BA;
10 - Portaria nº 132, de 24 de maio de 2011 - Associação dos Moradores de
Tauápe e Região - AMTR, no município de Licínio de Almeida -BA~
11 - Portaria nº 134, de 24 de maio de 2011 - Associação Comunitária do
Povoado de Lucaia, no município de Planalto - BA;
12 - Portaria nº 135, de 24 de maio de 2011 - Associação Social e Comunitária
Monte Alternativas, no município de Tanquinho - BA;
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13- Portaria nº 140, de 24 de maio de 2011 - Associação de Difusão
Comunitária Cidade FM, no município de Vilhena':-' RO;
14 - Portaria nº ;.141, de 24. de m~io de 2011 - Associação Comunitária de
Radiodifl;lsãoCipoense,no município de-Capão-do-Cipó-RS; - -- ------15 - Portaria nº 142, de 24 de .maio de 2011 - Associação de Radiodifusão
Comunitária Camponesa, no município de São Pedro das Missões - RS;
16 - Portaria. nº 147, de ~4 de maio de 2011 - Associação Comunitária e
Cultural de Santa Terezinha, no município de Santa Terezinha - SC;
17 - Portaria nº ,149, de, 24 de maio de 2011 - Associação da Rádio Comunitária
"Life FM", no município de Adamantina- SP;
- 18 - , Portaria nQ 151, de 24 de maio de 2011 - Associação Comunitária Cultural .
de Salgadalia, no município de Conceição do Coité - BA;
19 - Portaria nº 165, de 6 cie junho de 2011 - Associação Comunitária de
Desenvolvimento Cultural e Sodal de. Várzea Nova, no município de Santa Rita - PB;
20 - Portaria nº 166, de 6 de junho de 2011 - Associação Beneficente Recreativa
e Cultural de Macururé, no município de Macururé - BA;
, , 21 - Portaria nº 168, de 6de junho de 2011 - ABCCI - Associação Beneficente
da Comunidadt;! Carente de Ibicaraí, no munic'ípio de Ibicaraí - BA;
22 - Portaria nº 175, de 6 de junho de 2011 - ONG Cultural Goiabalense, no
município de São José dp Goiabal- MG;
_23 - Portaria nº 183, de 6 de junho de 2011 - Associação Radiodifusão
Comunitária Betel, no município de Soledade - RS;
.
24 - Portaria nº 193, de 6 de junho de 2011 - Organização Não Governamental
Para o Bem da Comunidade do Povoado Coruripe da Cal, no município de Palmeira dos Índios
-AL;
25 - Portaria nº 195, de 6 dt:( junho de 2011 - Associação Arataquense de
Radiodifusão Comunitária, no município de Arataca - BA;
26 - Portaria nº 196, de 6 de junho de 2011 - Associação Comunitária de
Comunicação, no município de Piripá - BA;
27 - Portaria nº 198, de 6 de junho de 2011 - Associação Movimento
Comunitário Rádio Comunitária 94,5 FM, no município de Santa Rita - PB;
28 - Portaria nº 200, de 6 de junho de 2011 - Associação Comunitária
Amanhecer Beneficente, no município de Campos dos Goytacazes - RJ;
29 - Portaria n\! 201, de 6 de junho de 2011 - Associação de Radiodifusão
Comunitária de Sangão, no município de Sangão - SC;
30 - Portaria nº 230, de 13 de junho de 2011 - Associação Pilarense de
Radiodifusão Comunitária, no município de Pilar - AL;
31 - Portaria nº 232, de 13 de junho de 2011 - Associação Pró Cultura de
Itapipoea - APROCI, no :município de Itapipoca - CE;
32 - Portaria nº 264, de 8 de julho de 2011 - Associação Cultural de
Radiodifusão Comunitária de Cafezal do Sul, no município de Cafezal do Sul - PR;
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33 - Portaria nº 265, de 8 de julho de 2011 - Associação de Radiodifusão
Comunitária Rio Bom-ARDCRB, no município de Rio Bom - PR;
34':' Portaria nº 266, de 8 dejulho de 2011 - Associação Coinunitária da Rádio
---- - --,- - - -tíuerFM;: no 111unicípio'de-Santa Cecília-do Pavão~P-R~-----------------.... ------- ----- -------.
35 - Portaria nº 314, de 1º de agosto de 2011 - Associação Cultural de Difusão
Comunitária de Nova'Belém -'- ADNOBE, no município de Nova Belém - MG;
36 - Portaria nº 319, de 1º de agosto de 2011 - Associação Comunitária
Coqueirense, no município de Coqueiros do Sul- RS;
37 - Portaria nº 321, de 1Q de agosto de 2011 - Associação Beneficente Sócio
Cultural da Cidade de Lagarto -Lagat10 FM, no município de Lagarto - SE; e
38 - Portaria nº 399, de 12 .de setembro de 2011 -Associação Comunitária de
Comunicação Cultural Socorrense, no município de Socorro - SP.

Brasília,

23

de

ma rço

de 2012.

EM nº. 382/2011 - MC

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva
documentação para que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão , no
Município de Sangão, Estado de Santa Catarina, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 'da Constituição da República Federativa do
Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura
localidades postulantes.

prestar o
apoio da
braço da
geral das

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, por meio de
informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4.
Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises técnica e jurídica da petição
apresentada, constando a inexistência de óbicé legal e normativo ao pleito, o que se 'conclui da
documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 53000.013793-2010 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 delibe.ração do
Congresso Nacional, a teor do § 3~ do art. 223 da Constituição Federal..________________.
Respeitosamente,
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Assinado eletronicamente por: Paulo Bernardo Silva
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PORTARIA N~ 2 01

DE

6

DE 2011.

DE JUNHO

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°
53000.013793-2010, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de
Sangão, com sede na Rua 27 de setembro, s/no, Centro, Município de Sangão, Estado de Santa
Catarina, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Alt. 2º A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado
nas coordenadas geográficas com latitude em 28°38'39'''S e longitude ein 49°07'17"W,
utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução
do serviço, em caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

~~~.Q-R

PAULO BERNAR~O S~A
Ministro de Estado das Comunicações
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Aviso nº

2 2 O-C. Civil.

Em

26

de

ma rço

de 2012.

---------------A-SuaExcelência- o-Senhor----------- -----------Deputado EDUARDO GOMES
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Radiodifusão.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional os atos que autorizam a
execução de serviços 'de radiodifusão comunitária constantes das Portarias n~ 23,29,33,34,43,
-45,'51, 89, 94,'132, 134, 135, 140, 141, 142, 147', 149, 151, 165, 166, 168, 175, 183, 193, 195,
196, 198,200,201,230,232,264 a 266,314,319,321 e 399, de 2011.
Atenciosamente,

ISI HOFFMANN
Ministra d Estado Chefe da Casa Civil
da P esidência da República
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ANEXO 2 - M0DELO D.E REQUERIMENTO

FORMULÁRIO PADRONIZADO MODELO A-2

REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

Exmo Sr. Ministro de Estado das Comunicações,

MINIST!:RIO 0.0.::1 COMUNICA CtlE8
ERA SrLIA • DF

53000013793.12010-73
HÉLIO COSTA

SE APAiSCE
23JY)S1201 0-08 :55

J

A Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, inscrita no CNPJ sob o N°
09.642.288/0001-72, com sede na Rua José João Silvano S/N, na cidade de Sangão,
Estado Santa Catarina, CEP 88717-000, Telefone 014(48) 3656-0326 ou celular 99155535, correio eletrônico e-mail: radioolaria_fm@hotmail.com. entidade sem fins
lucrativos, legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem,
respeitosamente à presença de Va. Exª., em atendimento ao Aviso ~ 01/2010,
apresentar a documentação de que trata o item 7 da Norma n~ 1/2004 - Norma
Complementar do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovada pela Portaria MC
Íl.Q 103, de 23 de janeiro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 26
subseqüente

Sangão,

14de~o
~~

Nome do representante _ ..........
CPF: 538.477.299-20
DOCUMENTO ANEXADO
NESTA DATA

',€R\lJço PÚBLICO f"fOt ... ,'
~ini!tério das ~nicaçú.
CONrEf\f COM O (,\R'GI~,

'l 7 JUN 7011

1- RELAÇAO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS

~')

Sim

1 - Cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
~stério da Fazenda - CNPJIMF

Não

X,,
Sim

2 - Estatuto Social, devidamente registrado

Não

~

X

.
3 - Ata de Constituição da entidade devidamente registrada

Sim

Não

X
4 - Ata de eleição da diretoria em exercício, devidamente registrada

J

Sim

Não

.

....

X

· Não

5 - Relação contendo o nome de todos os associados pessoas naturais e jurídicas
Sim

X

6 - Prova de que seus diretores são brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos

Sim

Não
~

X

7 - Prova de que seus diretores são maiores de dezoito anos ou emancipados

Não

Sim

.

·

X

8 - Declaração, assinada pelo representante legal, especificando o endereço completo da Sim
.
sede da entidade
X

Não

·

9 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que todos os seus dirigentes residem Sim
,
na área da comunidade a ser atendida pela estação ou na área urbana da localidade, conforme o
caso
X

Não

.

10 - Declaração, assinada por todos os diretores, comprometendo-se ao fiel cumprimento Sim
das normas estabelecidas para o Serviço

. Não
r~.""" Ol',~ ~O FEOtli ..
. .;. ;~:.v. ,.~, r""'unic.aç(;.
S'
,~

11 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade não é executante de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de
distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, bem como de que a entidade não tem como
integrante de seu quadro diretivo ou de associados, pessoas que, nessas condições, participem de
outra entidade detentora de outorga para execução de qualquer dos serviços mencionados

otO~A'~~<t0~ C O~IGIN,

K

Z7 JU 2011
CJ

12 Declaração, assinada pelo representante legal, constando a denominação de fantasia da S'
emissora, se houver

v

X
13 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que o local pretendido para a Sim
,
instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no subitem 18.2.7.1 ou
18.2.7.1.1 da Norma Complementar no 1/2004
X

Não
,I

t

\

14 - Declaração, assinada por profissional habilitado ou por representante legal da Sim
,
entidade, confirmando as coordenadas geográficas, na padronização GPS-SAD69 ou WGS 84, e o
,
endereço proposto para instalação do sistema irradiante
X

Não

15 - Declaração, assinada pelo representante legal, de que a entidade apresentará Projeto
Técnico de acordo com as disposições da Norma Complementar nQ 1/2004 e com os dados Sim
indicados em seu requerimento, caso seja selecionado
X

16 - Comprovante de recolhimento de taxa relativa às despesas de cadastramento

Não

Sim

Não
"

X
11 - MANIFESTAÇÕES DE APOIO

)

1 - Manifestação de apoio individual contendo o nome, o número da identidade, o endereço Sim
do domicilio ou residência, o Código de Endereçamento Postal (CEP) e a assinatura do declarante
- Soma das manifestações individuais apresentadas
1.1
Lf

I Não

2 - Manifestação de apoio coletiva, apresentada sob a forma de abaixo-assinado, contendo Sim
o nome, o número da identidade, o endereço do domicílio ou residência, o Código de
X
Endereçamento Postal (CEP) e a assinatura de cada declarante
2.1 - Soma das assinaturas constantes das manifestações de apoio coletivas, apresentadas
sob a forma de abaixo-assinado

Não

3 - Manifestação de apoio apresentada por entidades associativas e comunitárias, Sim
legalmente constituídas e sediadas na área pretendida para a execução do Serviço, contendo a
denominação da entidade apoiadora, o endereço da sede, o Código de Endereçamento Postal
X
(CEP) e assinatura do representante legal

Não

X-.,

3051

3.1 - Soma das manifestações de apoio das entidades associativas e comunitárias
apresentadas

9~

/': .. \,)

\".

Lj~

4 - Manifestação de apoio dos associados da entidade requerente comprovada por meio de Sim
assinaturas constantes de Ata de Assembléia Geral, convocada especialmente para manifestar
X
apoio à iniciativa de requerer a autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária
4.1 - Soma das assinaturas constantes da Ata de Assembléia Geral

Não

13

ATENÇÃO: Se o encaminhamento for via postaI, todos os documentos acima relacionados deverão ser apresentados
juntamente com este requerimento.
~ERVlço

Ministério
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ANEXO 5 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Castilho Silvano Vieira, vice prefeito de Sangão portador da carteira de identidade
n°1.733.224-9, residente na Rua Manoel Amancio de Souza, bairro Morro Grande na cidade de Sangão,
Estado de Santa Catarina, CEP 88.717-000, pessoa física, vem, nos termos de que trata o subitem
7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da Associação
de Radiodifusão Comunitária de Sangão , que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Afirmo ainda que a minha residência se situada na área pretendida para a prestação do
Serviço.
Sangão, 17 de março de 2010.

CARTÓR~O DE SANGÃO -
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ANEXO 5 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Antonio Mauro Eduardo, prefeito de Sangão portador da carteira de identidade n° 833.216,
residente na Rod. SC 443 Km 03, bairro Centro na cidade de Sangão, Estado de Santa Catarina, CEP
88.717-000, pessoa física, vem nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar
nº 112004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da Associação de Radiodifusão Comunitária de
Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmo ainda que a minha residência se situada na área pretendida para a prestação do
Serviço.

)
Sangão, 17 de março de 2010.
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ANEXO 5 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

João Gilson de Souza, presidente da Câmara de Vereadores de Sangão portador da carteira
de identidade n03.759.115, residente na Estrada Geral Campo de Sangão na cidade de Sangão,
Estado de Santa Catarina, CEP 88717-000, pessoa física, vem, nos termos de que trata o subitem
7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da Associação
de Radiodifusão Comunitária de Sangão , que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Afirmo ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.

)
Sangão, 17 de março de 2010.
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ANEXO 5 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO

MANIFESTAÇÃO DE APOIO INDIVIDUAL

Alex Etevaldo de Souza, responsável pela Delegacia de Polícia Civil de Sangão, portador da
. carteira de identidade n02.713.201, residente na Rodovia SC 443, Sn centro, na cidade de Sangão,
Estado de Santa Catarina, CEP 88717-000, pessoa fisica, vem, nos tennos de que trata o subitem
7.2.4 da Nonna Complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da Associação
de Radiodifusão Comunitária de Sangão , que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
)

Afinno ainda que a minha residência se situa na área pretendida para a prestação do Serviço.
Sangão, 17 de março de 2010.
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Em anexo
Declaração, assinada por
todos os diretores,
comprometendo-se ao fiel
cumprimento das normas
estabelecidas para o Serviço
conforme item 1Oda lista de
documentos
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DECLARAÇÃO ASSINADA PELOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nós, abaixo-assinados, na qualidade de dirigentes da
AssociaçN de Radiodifusão Comunitária de Sangão, declaramos, para os devidos fins, que
nos c prom
os ao fiel cumprimento da Lei n° 9.612/98, do Regulamento e das Normas
. estabel cidas par o Serviço de Radiodifusão Co
·tária.
679 .• 28.839 27 04". 4b6.ó:2tO 9-A O
(CPF)

~~f-,--=5..;-38.477 .299-20
~~~

(CPF)

Amauri Vicente
480.052.319-20
Diretor de Operações
(CPF)

029.575.149-47
(CPF)

990.366.909-78
(CPF)

ucian
lho Comunitário

020.439.349-37
(CPF)

~(

Givani Frec 1YVYl.399.589-00
Conselho
(CPF)

thuuo.\i\D. do- S. -S~ch

Lucíana de Souza Eduardo 006.641.409.52
Conselho Comunitário
(CPF)

Endereço para correspondência: Rua José João Silvano sln na cidade de Sangão, Estado _Santa
Catarina, CEP 88.717.000,
Telefone para contato: 014-48- 3656 - 0326;
Correio eletrônico (e-mail):radioolariafm@hotmail.com 1
ATENÇÃO: Não se esqueça que também deverão ser encaminhados os seguintes documentos de
cada dirigente:
. ) Comprovação de que todos os seus dirigentes são brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos e de que são maiores de 18 anos ou emancipados, mediante apresentação de cópia de qualquer
um dos seguintes documentos:
- Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de Reservista; Titulo de Eleitor; Carteira
Profissional; Cédula de Identidade; Certificado de naturalização expedido há mais de 10 anos e,
para os portugueses reconhecimento de igualdade de direitos civis ou prova de residência permanente
no Brasil; Escritura Pública de Emancipação.
Não serão aceitos, a título de comprovação de maioridade e de nacionalidade os seguintes
documentos:
a) Cópia do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e,
b) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
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Em anexo Comprovante de
recolhimento de taxa relativa
. às despesas de cadastramento
- conforme item 16 da lista de .
documentos
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erado a partir do sitio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Código de Recolhimento
Número de Referência

.

CHEQU~

-

:

18822-0
41000300001188220

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Competência
Guia de Recolhimento da União - GRU
ome do Contribuinte / Recolhedor:
ASSOC DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE SANGAO
ome da Unidade Favorecida:
FUND"O P/O DESENV.TECNOL.DAS TELECOMUNICACOES

Vencimento
CNPJ ou CPF do Contribuinte
. UG / Gestão

(=) Valor do Principal
Istruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva
espol'lsabilidade do contribuinte, que del/erá, em caso de
úvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

03/2010
31/03/2010
09.642.288/0001-72
410007 / 00001
20,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Juros / Encargos

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil SA

(+) Outros Acréscimos

[STN83A707715FFC9EEAOC8CC4182DF9B 1BAI
(=) Valor Total
~50000000-0

20,00

20000001010-6 95523161882-9 20492226147-4

11111111111111111111111111111111111111
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b) Taxa de cadastramento: o pagamento da taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais), relativa
às despesas de cadastramento, deverá ser efetuado em qualquer agência do Banco do Brasil
S.A, mediante preenchimento de Guia de Recolhimento da União - Depósito Identificado
(código): 4100030000118822-0, tendo como favorecido CGRL/MC, podendo ser realizado,
conforme segue:
b.l) No guichê de caixa, em dinheiro.
b.2) Nos terminais de auto-atendimento - TAA (clientes do Banco do Brasil), usando as
seguintes opções: - Transferência;- Tela de Instruções; - Outras Transferências e Conta
corrente para Conta Única do Tesouro. Informar na identificação I, o código identificador
da GRU DEP., e na identificação 2, o CPF/CNPJ.
bJ) Na internet (Clientes do Banco do Brasil). No site www.bb.com.br. efetuando a
transferência do valor a ser pago de sua conta para a Conta Única do Tesouro. Informar o
valor, o código identificador de 17 algarismos da GRU e CPF/CNPJ.
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ANEXO 3 - MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
Jairo José Felisbino, na qualidade de representante legal da Associação de Radiodifusão Comunitária
de Sangão , declaro para os devidos fins que:
o endereço completo da sede da entidade é na Rua José João Silvano S/N Bairro Morro Grande
Município de Sangão;
todos os dirigentes da entidade residem na área da comunidade a ser atendida pela estação ou, se
a localidade for menor ou igual a 3,5 K.m, na área urbana da localidade;
a entidade não é executante de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive
comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura,
bem como a entidade não tem como integrante de seu quadro diretivo ou de associados, pessoas
que, nessas condições, participem de outra entidade detentora de outorga para execução de
qualquer dos serviços mencionados;
o nome fantasia da Entidade ou da emissora, se este for utilizado, será Rádio Olaria FM
o local pretendido para a instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no
subitem 18.2.7.1 ou 18.2.7.1.1 da Norma Complementar n~ 1/2004.
as coordenadas geográficas, na padronização GPS-SAD69 ou WGS 84, são: 28 oS 38' 17,7594"
de latitude e 49 °W 07' 28,6758" de longitude e o endereço proposto para instalação do sistema
irradiante é: Rua Jonas Goulart Centro de Sangão ;
a entidade apresentará Projeto Técnico de acordo com as disposições da Norma Complementar nQ
1/2004 e com os dados indicados em seu requerimento, caso seja selecionada;

)

a Entidade requerente não possui qualquer vínculo de subordinação ou que a sujeite à gerência, à
administração, ao dOmíniO'.o
ornando ou a orien ção de qualquer outra entidade, em respeito
.
ao disposto no art. 11 da lei 96

J:'~"ORtl

Sangão, 14 de março de 2010 ~í?

Endereço para correspondência:_Rua José ão Silvano S/N Caixa Postal n° 21, na cidade de Sangão,
Estado Santa Catarina, CEP 88717-000,
Telefone para contato: 014 - 48 - 3656 - 0326;
Correio eletrônico (e-mail):~dioolaria_fm@hottmail.com.
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Comprovação de que todos os seus dirigentes são brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos e de que são
maiores de 18 anos ou emancipados, através de cópia da
Carteira de Identidade de cada membro, conforme seguem
anexas.
)
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ESTADO DE SA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUR NTA CATARINA
'.
INSTITUTO
DEFESA DO CIDADÃO
_ _~~_ _ _ _ _ _ _ _
'N--,ST'TUTO DE IDENTIFICAÇÃO

G~A~o"::Ú~~~1~,;

DATAOE
EXPED!ÇAO

NOME

lSf.MARI2Q10

LUCIAN~. DE SOUZA EDUARDO

HLlAÇAo

BRAZ. MANOEL EDUARDO
OLADISÓNIA MARIA DE SOUZA EDUARDO

NATURALIDADE
~

.......

--"r'l
~?
__t.t~~
I)
.ÁSSINATURA

o

Íd.&

.

JAGUARUNA se

DATA DE NASCIMENTO

o!IDEZll 983

,
~lTui.AA~ Q)td.8

RenatQ Sardagna Poeta
IDe legado Regional de Policia

Matricula 200.358-9

'l'

o

"ERVIÇO PÚBLICO Ft:út;
Minisli!rio drts Comunicaç..
CONFERE '
·')fGI~

Z7 JUN 2011

-

,~';':'0~-=;:~;~)@;:;[(:t
REGISTRO
GERAL

. ~T25br=====t
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NOME

OILVANI FRECCIA
FllIAÇAO

RENATO FRECCIA

MAURA BRUHATTO FRE-(Í(!IA
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MANOEL FELISBINO
MARIA AKENAR FELISBINO

FILlAcAOSAUL
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Seguem relação de todos os dirigentes e associados da entidade:
01 - Jairo José Felisbino
02 - Amauri Vicente
- 03 - Daiane Menegali Vieira
04 - Luciano Braz Eduardo
05 - Alécio João Goulart

)

06 - Gilvani Freccia
07 - Valdinei de Souza
08 - Luciana de Souza Eduardo
09 - Alex Etevaldo de Souza
10 - Jorge Cruz Pereira
11 - Lourival José da Silva
12 - Santo Pereira
13 - Janil da dos Santos de Souza
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Aos vinte sete dias do mês de fevereiro de 2010, às 19h30min, reuniram-se para uma
Assembleia Geral na Câmara de Vereadores de Sangão, associados da Associação de
Rádiodifusão Comunitária de Sangão. O motivo específico da reunião feita em
convocação pelo edital lançando no último dia vinte sete de janeiro de dois mil e dez,
(27/01/2010), se deu pelo motivo da destituição da atual diretoria com a desistência dos
cargos por parte do presidente Jorge Cruz Pereira e da diretora Administrativa Aline
Nandi, e a conselheira Janílda dos Santos de Souza. Jorge Cruz Pereira pediu, por
motivos particulares, o seu afastamento da diretoria em função de que não está
conseguindo mais conciliar o seu trabalho com o da associação. Aline Nandi não
compareceu mais nas reuniões e avisou verbalmente de que não participaria mais da
associação de Rádio Difusão, pedindo inclusive o seu afastamento da associação. Janílda
dos Santos de Souza, ainda não revelou se continuará como sócia da associação, mas não
compareceu nas últimas reuniões. Jorge Cruz Pereira ficou de entrar em contato para ver
a possibilidade de referida sócia continuar no quadro de sócios da Associação de
Radiodifusão Comunitária de Sangão. A reunião convocada para o devido fim de escolha
e posse da nova diretoria, foi comandada pelo ainda diretor geral, Jorge Cruz Pereira, e
pelos sócios: Alex Etevaldo de Souza e Luciana de Souza Eduardo. O diretor geral, Jorge
Cruz Pereira, fez abertura da reunião dando boas-vindas a todos e esclareceu mais uma
vez sobre a sua saída e dos demais membros da diretoria e pediu compreensão de todos,
desejando ainda sucesso para os novos diretores, já que o momento é de. muita luta para,
os novos diretores, devido que se encontram abertas às inscrições para a execução dos
serviços de Radiodifusão Comunitária no município de Sangão. O diretor apresentou a
única chapa inscrita para concorrer à eleição com as seguintes denominações: diretoreral: Jairo José Felisbino diretora administrativa: Daiane Mene ali Vieira, diretor de
eração: Amauri Vicente Conselho Comunitário: LUCIano Braz Eduardo, A éclO João
Goulart, Givanildo Freccia, Valdinel e Souza, Luciana de Souza Eduardo e Alex
Etevaldo. A nova diretoria foi eleita por voto direto, sendo que todos os presentes
votaram a favor da chapa inscrita. A diretoria eleita foi empossada na mesma reunião. O
diretor geral eleito e empossado, Jairo José Felisbino, tomou posse assumiu o cargo e na
mesma reunião já designou tarefas importantes aos membros da diretoria, para
providenciar as documentações necessárias para o envio ao Ministério das
Comunicações. Por unanimidade, foi decidido de que o endereço a ser pretendido para a
execução dos serviços de Rádiodifusão sistema irradiante será no centro de Sangão,
próximo ao Colégio Bernardo Schimitz. O diretor empossado ainda pediu empenho de
todos para o sucesso da associação nos trabalhos sociais do município e convocou todos
para uma nova reunião em data a ser anunciada. Não havendo mais nada a tratar eu,
Daiane Menegali Vieira, empossada diretora administrativa, lavrei a presente ata
discutida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Diretor geral: Jairo José Felisbino, Diretora Administrativa: Daiane Menegali Vieira,
Diretor de operações: Amauri Vicente, Conselho Comunitário e sócios presentes na
reunião: Luciano Braz Eduardo, Alécio João Goulart, Givanildo Freccia; . o Gilvani
_
Freccia, Valdinei de Souza, Luciana de Souza Eduardo, Alex Etevaldo d ouza"Jocge
Cruz Pereira, Lorival José da Silva e Santo Pereira.
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Aos vinte sete dias do mês de fevereiro de 2010, às 19h30min, reuniram-se para uma
Assembleia Geral na Câmara de Vereadores de Sangão, associados da Associação de
Rádiodifusão Comunitária de Sangão. O motivo especifico da reunião feita em
convocação pelo edital lançando no último dia vinte sete de janeiro de dois mil e dez,
(27/01/2010), se deu pelo motivo da destituição da atual diretoria com a desistência dos
cargos por parte do presidente Jorge Cruz Pereira e da diretora Administrativa Aline
Nandi, e a conselheira Janilda dos Santos de Souza. Jorge Cruz Pereira pediu, por
motivos particulares, o seu afastamento da diretoria em função de que não está
conseguindo mais conciliar o seu trabalho com o da associação. Aline Nandi não
compareceu mais nas reuniões e avisou verbalmente de que não participaria mais da
associação de Rádio Difusão, pedindo inclusive o seu afastamento da associação. Janilda
dos Santos de Souza, ainda não revelou se continuará como sócia da associação, mas não
compareceu nas últimas reuniões. Jorge Cruz Pereira ficou de entrar em contato para ver
a possibilidade de referida sócia continuar no quadro de sócios da Associação de
Radiodifusão Comunitária de Sangão. A reunião convocada para o devido fim de escolha
e posse da nova diretoria, foi comandada pelo ainda diretor geral, Jorge Cruz Pereira, e
pelos sócios: Alex Etevaldo de Souza e Luciana de Souza Eduardo. O diretor geral, Jorge
Cruz Pereira, fez abertura da reunião dando boas-vindas a todos e esclareceu mais uma
vez sobre a sua saída e dos demais membros da diretoria e pediu compreensão de todos,
desejando ainda sucesso para os novos diretores, já que o momento é de. muita luta para ,
os novos diretores, devido que se encontram abertas às inscrições para a execução dos
serviços de Radiodifusão Comunitária no município de Sangão. O diretor apresentou a
única chapa inscrita para concorrer à eleição com as seguintes denominações: diretoreral: Jairo José Felisbino ·retora administrativa: Daiane Mene ali Vieira, diretor de
~ção: Amauri Vicente, Conselho Comunitário: LUCiano raz Eduardo, A éClo João
Goulart, Givanildo Freccia, Valdinei de Souza, Luciana de Souza Eduardo e Alex
Etevaldo. A nova diretoria foi eleita por voto direto, sendo que todos os presentes
votaram a favor da chapa inscrita. A diretoria eleita foi empossada na mesma reunião. O
diretor geral eleito e empossado, Jairo José Felisbino, tomou posse assumiu o cargo e na
mesma reunião já designou tarefas importantes aos membros da diretoria, para
providenciar as documentações necessárias para o envio ao Ministério das
Comunicações. Por unanimidade, foi decidido de que o endereço a ser pretendido para a
execução dos serviços de Rádiodifusão sistema irradiante será no centro de Sangão,
próximo ao Colégio Bernardo Schimitz. O diretor empossado ainda pediu empenho de
todos para o sucesso da associação nos trabalhos sociais do município e convocou todos
para uma nova reunião em data a ser anunciada. Não havendo mais nada a tratar eu,
Daiane Menegali Vieira, empossada diretora administrativa, lavrei a presente ata
discutida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Diretor geral: Jairo José Felisbino, Diretora Administrativa: Daiane Menegali Vieira,
Diretor de operações: Amauri Vicente, Conselho Comunitário e sócios presentes na
reunião: Luciano Braz Eduardo, Alécio João Goulart, Givanildo Freccia; . o Gilv..a...nlol.;_ _ __
Freccia, Valdinei de Souza, Luciana de Souza Eduardo, Alex Etevaldo d ouza, 1{j~~? PÚBLICO FEOt,.,·;Cruz Pereira, Lorival José da Silva e Santo Pereira.
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ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL
Aos nove dias do mês de março de 2010 às 19:30 horas, na Câmara de
vereadores de Sangão, reuniram-se em Assembléia Extraordinária os associados da Associação de
. Radiodifusão Comunitária de Sangão, com a finalidade específica de manifestar apoio à iniciativa
"desta entidade, que pretende obter a autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, Rua Jonas Goulart Centro de Sangão de modo a atender a toda comunidade envolvida,
- em conformidade com as determinações dispostas na Lei 9612/98 e demais instrumentos legais e
normativos, os quais passamos a leitura para ciência de todos aqui presentes. A presente ata, para
efeito do disposto no subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, após lida pelos associados
presentes e em dia com as suas obrigações estatutárias, que abaixo subscrevem, foi aprovada por
todos, que por sua vez manifestaram total apoio à iniciativa. Para fins de direito esta ata será inscrita
e registrada no registro de títulos e documentos do Cartório competente e não havendo mais a tratar
foi dada por encerrada a reunião às 21:30 horas do dia 09 de março de 2010 e eu Daiane Menegali
_) Vieira, na função de secretário da reunião, lavro esta ata.
Nome e assinatura do associado: Jairo José Felisbino
N° da Identidade: 1.349.464
Rua 27 de setembro, Centro - Sangão CEP
CEP: 88717-000
Nome e assinatura do associado: Daiane Menegali Vieira
N° da Identidade: 4.004.091
Rodovia SC 443 KM 04,1410 Centro SAngão
CEP: 88717-000
Nome e assinatura do associado: Amauri Vicente
N° da Identidade: 13497758
Rua José Silvano Goulart, Centro - Sangão
CEP: 88717-000
Nome e assinatura do associado: Luciano Braz Eduardo
N° da Identidade: 03785167
Rodovia SC 443 km 04, 1410 Centro - Sangão
)
..... CEP: 88717-000
Nome e assinatura do associado: Alécio João Goulart
N° da Identidade: 1738069
Rodovia SC 443 km 06, Santa Apolônia - Sangão
CEP: 88717-000
Nome e assinatura do associado: Gilvani Freccia
N° da Identidade: 2.382.191
Rodovia SC Km 02, Centro Sangão
CEP: 88715-000.· .:. ..
.
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Nome e assinatura do associado: Valdinei de Souza
N° da Identidade: 3.022813
Rodovia SC 443 - KM O1 Centro - Sangão
CEP: 88717-000
- Nome e assinatura do associado: Luciana cie Souza Eduardo
N° da Identidade: 4639264
. Rodovia SC 443 - Km 04,1410 Centro - Sangão
-CEP: 88717-000
Nome e assinatura do associado: Alex Etevaldo de Souza
- N° da Identidade: 2.713.201
Rua Antunes Roberto Fernandes, SIN Centro Sangão
CEP: 88717-000
Nome e assinatura do associado: Jorge Cruz Pereira
N° da Identidade: 1.900.394-3
Rua José João Silvano SIN, Morro Grande - Sangão
CEP: 88717-000
Nome e assinatura do associado: Lourival José da Silva
)
. N° da Identidade: 1.025.691-1
Rua José Antônio da Silva Morro Grande - Sangão
CEP: 88717-000
Nome e assinatura do associado: Santo Pereira
N° da Identidade: 5/R 1.189.893-3
Rua Martinho Hilário Cardoso
CEP: 88717-000
Nome e assinatura do associado: Janilda dos Santos de Souza
N° da Identidade: 53626416
Estrada Geral Campo do Sangão - Sangão
CEP: 88717-000

~J&mIi:
ADVOGADO

)

--

OAB/SC 16651 - CPF 518.326.079-68

:':'t:~IIÇO pÚltllcà-~t l.il
Ministério das Comunici.\f

CONFERE COM (I O'''G'~.

2 7 JUN 1011
L===~_.

.....'

U~cJnLI~l"-

CPF:

.

90. sG&, 9

. ... ~o.)'\CÀ ~ S~~~~~~ Sin°

11

iãt1"

bo:.c\(Y'ICI,. ,. d,~..~~
~~t~~o\.e!=~eD.t'ª.té~·~nmw'~"~~~,~~l
U
.
j

.i>~~~';::;.'--~'\<:~L: ,I ~_ 'R.E\ ,...H~.39 ~C;.tí .tf2r IS~

I
!

..

.Ate"

dQ..~

I

27 JUN ZOl1

.To~,"M>~O_

se

20.80
Selo 2.00
18/0312010 Oficial: ---1--"'-------

}:~-

-- -- -- ----- .

----.-.---.-~-

.....

_-

-'-

-

--_.~.

I (~tRVIÇ(l PlJClY ,)
-- ------------ - - ---- -.- r4inisifrio

:ti.Jt.i

d.l~- !~·"'~lliCêI,.l.;

f.ºNFER.~ CI)}~:_ ..:O.~Ir,IN

---------.... --.. -- - -------------- - --Z7;/UNí!H1

Em anexo Ata De
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Ata de Constituição da Associação de Radiodifusão' Comurtltária deSangão.
, " , oJ

~

Aos dez do mês de janeiro de 2008, às 19:ob horas l'eu'niram-se extraordinariamente em
assembléia geral nas dependências da sede da Associação de Rádiodifusão Comunitária de
Sangão, município de Sangão/SC, onde o coordenador, Jorge Cruz Pereira, declarou
abertos os trabalhos e em seguida colocou que a reunião extraordinária se fez necessária"
para tratar sobre a criação da referida entidade, a fim de executar serviços de radiodifusão
comunitária no município de Sangão/SC, além de elaborar estatuto e plano de trabalho que
.. atendam às exigências da Norma Complementar n° 0112004, expedida pelo Ministério das
Comunicações. Ato contínuo, foi solicitada a manifestação dos interessados em integrar os
órgãos dirigentes da entidade, sendo apresentada uma única chapa, que colocada em
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade, sendo declarados eleitos e empossados
os seguintes membros: DIRETORIA: Diretor-Geral: Jorge Cruz Pereira; Diretora
Administrativa: Aline Nandi; Diretora de Operações: Daiane Menegali Vieira.
CONSELHO COMUNITÁRIO: Janilda dos Santos de Souza, Amauri Vicente, Luciana de
Souza Eduardo Vieira, Alécio João Goulart e Luciano Braz Eduardo. Em seguida, foi
apresentado o projeto do estatuto e, em seguida, após ampla discussão acerca do assunto, o
mesmo foi colocado em discussão e votação, onde foi aprovado por unanimidade pelos
presentes, observado rigorosamente o quorum necessário. Nada mais havendo à tratar e
ninguém mais querendo se manifestar, o diretor geral declarou encerrada a assembléia
extraordinária e eu, Aline Nandi, Diretora Administrativa, lavrei a presente ata que vai por
mim assinada, pelos membros da comissão e demais presentes.

ra: rge Cruz Pereira
.093.609-68 RG: 1.900.394-3 SSP/SC
"'\i 'y\~ w~,vd.\

Diretora Administrativa: Aline Nandi
CPF: 070.728.859-27 RG: 5.446.495-1 SSP/SC
Diretora de Operações: Daiane Menegali Vieira
CPF: 047.466.269-10 RG:.4004091 SSP/SC
Janilda dos Santos de Souza
CPF: 062.734.539-50 RG: 55626416 SSP/SC
Amauri Vicente
CPF: 480.052.319-20 RG: 13497758 SSP/SC
Luciana de Souza Eduardo Vieira
CPF: 006.641.409-12 RG: 4.639.264 SSP/SC
Alécio João Goulart
CPF: 029.575.149-47 RG: 1738069 SSP/SC
Luciano Braz Eduardo
CPF: 020.439.349-37 RG: 03785167'

2 7 JUN 1011

SERV1ÇIO~

nr:.r,I\'H "'~I~

,"\oi." ,.pu"",

REGISTRO DE IMÓlllil$ I!

Ol'iIL

o
\

}

I:'

" ....

....

"

',.

Ata: de Constituição da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão.

Aos dez do mês de janeiro de 2008, às 19:00 horas reuniram-se extr~ordinariamente em
assembléia geral nas dependências da sede da Associação de Rádiódifusâo CoúlUnitária de
Sangão, m~lOicípio de Sangão/SC, onde o coordenador, Jorge Cruz ·Pereira, declarou
abertos us trabalhos e em seguida colocou que a reunião extraordinária se fez necessária"
. para tratar sobre a criação da referida entidade, a fim de executar serviços de radíodifusão
comunitária no município de Sangão/SC, além de elaborar estatuto e plano de trabalho que
. atendam às exigências da NOlma Complementar n° 0112004, expedida pelo Ministério das
Comunicações. Ato contínuo, foi solicitada a manifestação dos interessados em integrar os
órgãos dirigentes da entidade, sendo apresentada uma única chapa, que colocada em
_discussão e votação, foi aprovada por unanimidade, sendo declarados eleitos e empossados
os seguintes membros: DIRETORIA: Diretor-Geral: Jorge Cruz Pereira; Diretora
Administrativa: Aline Nandi; Diretora de Operações: Daiane Menegali Vieira.
CONSELHO COMUNITÁRIO: Janilda dos Santos de Souza, Amauri Vicente, Luciana de
Souza Eduardo Vieira, Alécio João Goulart e Luciano Braz Eduardo. Em seguida, foi
apresentado o projeto do estatuto e, em seguida, após ampla discussão acerca do assunto, o
mesmo foi colocado em discussão e votação, onde foi aprovado por unanimidade pelos
presentes, observado rigorosamente o quorum necessário. Nada mais havendo à tratar e
) ninguém mais querendo se manifestar, o diretor geral declarou encenada a assembléia
extraordinária e eu, Aline Nandi, Diretora Administrativa, lavrei a presente ata que vai por
mim assinada, pelos membros da comissão e demais presentes.
~._~~--_ ...-'~---'~
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Cruz Pereira
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CPF: 61:7.093.609-68
RG: 1.900.394-3 SSP/SC
11
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Dil·etora Administrativa: Aline Nandi
CPF: 070.728.859-27 RG: 5.446.495-1 SSP/SC
Diretora de Operações: DaianeMenegali Vieira
CPF: 047.466.269-10 RG: 4004091 SSP/SC
Janilda dos Santos de Souza
CPF: 062.734.539-50 RG: 55626416 SSP/SC
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Amauri Vicente
CPF: 480.052.3] 9-20 RG: 13497758 SSP/SC

Luciana de Souza Eduardo Vieira
CPF: 006.641.409-l2 RG: 4.639.264 SSP/SC
Alécio João Goulart
CPF: 029.575.149-47 RG: 1738069 SSP/SC
Luciano Braz Eduardo
CPF: 020.439.349-37 RG: 03785167
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SERVIÇOS REGISTRAIS FONTANA
Registro de Imóveis e Hipoteca, Registro Civil das Pesso as Naturais
Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Jaguaruna-SC
Valfrido Dandolini Bez Fontana - Oficial Titular
Aline Bez Fontana - Oficial Substituta
Éverton Bez Fontana - Oficial Substituto
Rua Ernesto Lacomb, 273, Centro, Jaguaruna-SC - Fone/Fax (48) 3624-1134.

CERTIDÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA

)
CERTIFICO e dou fé, que encontramos em data de onze de
março de dois mil e três (03/06/2008), em nosso oficio, no livro de Pessoas Jurídicas
nO A-004, sob n° 715, fls. 57; O ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE
RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA DE SANGÃO, cujo Estatuto consta no artigo
primeiro o seguinte: ARTIGO PRIMEIRO: A Associação de Radiodifusão
Comunitária de Sangão é uma entidade civil de direito privado, para fins não
econômicos e sem fins lucrativos, de duração indeterminada, fundada em
10.01.2008, com sede no município de Sangão/SC, e foro na Comarca de Jaguaruna,
Estado de Santa Catarina, de caráter informativo, social, cultura, desportista e gestão
.

')

"",

/

comunitária, que tem por finalidade promover os meios de comunicação e a cultura
em geral, em especial, a criação e manutenção de rádio comunitária, que atenderá a
comunidade de Sangão, composta por número ilimitado de associados e constituída
pela união de moradores e representantes de entidades da comunidade atendida, para
fins não econômicos, e reger-se-á por este estatuto e pela legislação pertinente,
especialmente pela Lei 9.612/98.
Parágrafo Único - A associação utilizará como denominação fantasia Rádio Olaria
FM, e reger-se-á pelas disposições deste estatuto e pelas leis vigentes no território
nacional.
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Documentos e Pessoas Jurídicas, mandei

Oficial do Registro Civil, Títulos e
, subscrevo e assino.

Digitado por: Julieti Pereira dos Santos.

)

Emolumentos R$ 7,40
Selo Fiscal R$ .LQQ
Total:
R$ 8,40
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ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA'
DESANGÃO
ESTATUTO SOCIAL
I ~ DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS
Art. 1o ~ A Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão é uma entidade civi d
direito privado, para fins não econômicos e sem fins lucrativos, de dura o
indeterminada, fundada em 10.01.2008, com sede no município de Sangão/SC, e foro
na Comarca de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina, de caráter informativo, social,
cultural, desportista e gestão comunitária, que tem por finalidade promover os meios
de comunicações e a cultura em geral, em especial, a criação e manutenção de rádio
('.
!

comunitária, que atenderá a comunidade de Sangão, composta por número ilimitado
de associados e constituída pela união de moradores e representantes de entidades
da comunidade atendida, para fins não econômicos, e

reger~se~á

por este estatuto e

pela legislação pertinente, especialmente pela Lei 9.612/98.
Parágrafo Único - A associação utilizará como denominação fantasia Rádio Olaria FM,
e reger-se-á pelas disposições deste estatuto e pelas leis vigentes no território
nacional.
Art.2°- A Associação de Rádio Difusão Comunitária de Sangão tem por objetivo,
dentre outros,

EXECUTAR SERViÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA, sob sua

responsabilidade e mantença, além de:
I - beneficiar a comunidade com vistas a:
a) dar oportunidade a difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos
sociais da comunidade, bem como realizar eventos de cunho informativo, cultural,
social, educacional, desportivo e profissionalizante;
,,\

b) oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer,
a cultura e o convívio social;
c) prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;
d) contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas
e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente;
e) permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma
mais acessível possível.
culturais e informativas em
benefício do desenvolvimento geral da
b) promoção das atividades artísticas
- dos membros da comunidade atendi
c) respeito aos valores éticos e s
integração dos membros da comuni~

Z7 JUN 20il
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111- DOS ORGÃOS E DE SEU FUNCIONAMENTO

•

(\

Art. 10 - São órgãos da entidade:
a) Assembléia Geral;
b) Diretoria;
c) Conselho Comunitário .
. Art. 11 - A Assembléia Geral, órgão máximo de deliberação da entidade, sera
composta por seus associados, e ocorrerá ordinariamente a cada ano, na primeira
quinzena do mês de março para avaliação e prestação de contas da Diretoria,
discussão e aprovação de planos, projetos e assuntos gerais. Deverá ordinariamente,
ocorrer a cada 04 (quatro) anos para eleição da Diretoria e do Conselho Comunitário e
extraordinariamente poderá ser convocada para destituição dos dirigentes e alteração
estatutária, respeitando-se o disposto no §1 0.
§ 1 0 - A AG poderá ser convocada extraordinariamente pela maioria da diretoria, por
um terço dos associados fundadores ou, no mínimo, um quinto dos associados
(colaboradores ou efetivos), para discussão e decisão relativa-a assuntos de interesse
geral. Quando a deliberação se relacionar a destituição de dirigentes ou alteração
estatutária será exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembléia
especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira
convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com pelo menos de um terço
nas convocações seguintes.
§2° - A convocação deverá ser feita com antecedência mínima de oito dias, através de
edital ou comunicado afixado na sede da associação e estúdio, bem como na sede das
entidades que compõem o Conselho Comunitário e com divulgação através de pelo
menos quatro chamadas diárias durante a programação da emissora, devendo conter
data, hora, local e pauta da reunião.
§3° - A AG deliberará em primeira convocação somente com metade mais um dos
associados aptos a votar e, em segunda convocação, trinta minutos após com
qualquer número de associados aptos a votar, respeitadas as disposições dispostas
no §1 0.
§4° - A AG convocada para fins eleitorais, alienação de bens imóveis ou móveis ou
extinção da entidade, deverá ser convocada com trinta dias de antecedência e,
deliberará conforme este estatuto, mediante voto dos associados em dia com suas
obrigações sociais filiados a pelo menos seis meses, respeitadas as disposições
dispostas no §1 0.
Art. '12 - A Diretoria da entidade, órgão executivo e administrativo, será composta
por um Diretor Geral, um Diretor Administrativo e um Diretor de Operações, eleitos
em Assembléia Geral para um mandato de 04 (quatro) anos, permitida a reeleição.
§1° - A Diretoria da associação~~~u~~~~~~-j!iMtll-tt
no todo ou em parte, medi

2 7 JUN lOil
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§1 ° É vedado o proselitismo de qualquer natureza, assim 'como qua uér
discriminação política, filosófica, racial, religiosa, sexual, de gênero ou de qua quer.
natureza na admissão dos associados;
§2° Será obrigatória à pluralidade de opiniões e versão, de forma simultânea em
matérias polêmicas, na programação opinativa e informativa, divulgando, sempre, as
diferentes interpretações relativas aos fatos noticiados;
§3° Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá direito a emitir opiniões sobre
quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, bem como manifestar
idéias,

propostas,

sugestões,

reclamações

ou

reivindicações,

devendo

apenas

observar o momento adequado da programação para fazê-lo, mediante pedido
encaminhado à direção responsável pela Rádio Comunitária.
Art. 3° - Os dirigentes e associados não responderão, nem mesmo subsidiariamente,

f',

pelas obrigações contraídas pela Entidade, ressalvados os casos em que os dirigentes
responderão por comprovada culpa no desempenho de suas funções.
Art.4°- A receita da Associação será utilizada, única e exclusivamente, para a
consecução de suas finalidades institucionais e não será admitida a remuneração de
seus dirigentes pelo exercício de suas funções, bem como a distribuição de lucros
(sobras), dividendos, vantagens ou bonificações a qualquer dos seus associados ou
dirigentes.
11 - DOS ASSOCIADOS
Art. 5° - Serão admitidos como associados as pessoas físicas e jurídicas que tenham
preenchido formulário próprio e admitidas em Assembléia Geral, com residência ou
sede neste Município, desde que se comprometam a respeitar e cumprir as
disposições deste Estatuto.

(~

Art. 6° - A entidade será composta pelas seguintes categorias de associados:
I - Fundadores - formada por todos aqueles que assinaram a ata de fundação.
11 - Contribuintes ou Efetivos;
111 - Honorários.
Art.

r - As

contribuições dos associados serão reguladas em Assembléia Geral.

Ar\:. 8° - São direitos e deveres dos associados:
a) o direito de voto e de concorrer às eleições, podendo ser votados para cargos
diretivos, desde que atendam ao disposto no §2° do art. 12;
b) manter sua contribuição em dia, conforme estipulado pela AG.
Art. 9° - São passíveis de punição temporária ou de exclusão definitiva do quadro
social, havendo justa causa, os associados que infringirem este estatuto, desde que
sua transgressão seja indicada mediante requerime

gido a diretoria que, frente

a procedêl)cia da solic

embléia Geral, convocada
assegurado o amplo

direito de defesa do as
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10 (dez) anos e maiores de 18 anos ou emancipados, cujas residências sejam situ
na área da comunidade atendida e ainda, tais dirigentes não poderão esta
exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou funçã
qual decorra foro especial.
Art. 13 - São atribuições:
I ) Da Diretoria:
a) Administrar e superintender os trabalhos e o patrimônio da entidade.
b) Convocar as reuniões e Assembléias Gerais;
c) Representar a associação em atos públicos ou internos.
d) Realizar todos atos necessários ao desenvolvimento da entidade.

e) Apresentar relatório anual a Assembléia Geral, acerca do Balanço Patrimonial e o
Relatório de Atividades;

0.
.
,

f) Prestar as contas ao final de cada exercício financeiro.
g) Desenvolver e promover o intercâmbio com a comunidade e entidades afins
h) Criar e instalar serviços e Departamentos para a realização e desenvolvimentos das
Finalidades da entidade;
i) Alienar, decidir sobre aquisição e constituir ônus sobre bens móveis e imóveis
mediante autorização da Assembléia Geral;
11) De cada dirigente:
a) Ao Diretor-Geral compete: representar a entidade, passiva e ativa, judicial e
extrajudicialmente, coordenar e presidir as reuniões da diretoria; assinar contratos,
ajustes ou convênios de interesse da associação, movimentar conta bancária conjunta
da entidade com os demais responsáveis, votar e deter o voto de desempate nas
deliberações da diretoria e em Assembléia Geral; praticar todos os atos necessários à
administração da entidade, organizar seus serviços e Departamentos; participar e
presidir às reuniões do Conselho Comunitário;
b) Ao Diretor Administrativo compete: gerir as atividades administrativas e financeiras
da entidade, dirigir e supervisionar todos os serviços de escritório da associação,
assinar conta conjunta com os demais responsáveis e assinar com o Presidente todos
os documentos concernentes a vida financeira da associação, secretariar as reuniões
da diretoria, lavrar as atas, ter sob sua guarda os livros, atas e pareceres da entidade,
bem como todos os documentos relativos a tesouraria e secretaria, dirigir e
supervisionar os serviços da tesouraria e da secretaria, organizar e manter a
escrituração do movimento econômico financeiro da entidade;
c) Ao Diretor de Operações compete: implementar e supervisionar todos os aspectos
concernentes à execução do serviço de radiodifusão comunitária, relativamente aos
seus aspectos legais, técnicos e qualitativos, gerir e captar os recursos advindos de
patwdnio sob forma de apoio cultural, bem como supervisionar e ter sob sua guarda
todo o patrimônio considerado no
radiodifusão; promover a in
Art. 14 - O Conselho Comunitário, .

das operações relativas ao serviço de
stado;
mandato igual e

R
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representantes de entidades da comunidade local, tais como associações de
classe, beneméritas, religiosas ou de moradores, desde que legalmente
instituídas, com o objetivo de fiscalizar a entidade administrativa e
financeiramente, e acompanhar a programação da emissora, com vista ao
atendimento do interesse exclusivo da comunidade.
Parágrafo único - O Conselho Comunitário deverá organizar-se através de seu
regimento interno e cumprirá as atribuições definidas pela legislação vigente
sobre o serviço de radiodifusão comunitária, devendo periodicamente elaborar
relatório resumido contendo a descrição da grade de programação, bem como sua
avaliação.

IV - DAS ELEiÇÕES
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Art. 15 - As chapas para a diretoria estarão aptas, se entregues até três dias a
da Assembléia Geral de eleição, por requerimento a Comissão eleitoral,
acompanhada de nominata completa e pelo devido expresso consentimento de
seus membros bem como do referendum de, no mínimo, um décimo de
associados aptos a votar.
§ 10 - É vedada a participação de associados em mais de uma chapa, bem como o
voto cumulativo ou por procuração.
§2° - A diretoria será formada pela chapa que alcançar a mal~tI<l-*~~bQoI!~U:-4Mil----=----_·
acordo com a proporcionalidade dos votos obtidos por ca'qa'C\'"~~~IJeQ~~'CMlI)63I"'~
obtido o mínimo de vinte por cento dos votos validos
eleitoral. A escolha do critério para contagem será decidida n

{\

V - DA PROGRAMAÇÃO

Art. 16 - A programação da emissora, deverá respeitar
normas dispostas na legislação vigente no território naci
comunitária.
Parágraf~ único - Será vedada a transferência da outorga e a formação de redes,
exc~tuadas as situações de guerra, calamidade pública, epidemias e as
transmissões obrigatórias dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo,
definidas em leis. Também será vedada a cessão ou arrendamento da emissora do
Serviço de Radiodifusão Comunitária ou de horários de sua programação.
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VI- DA RECEITA E 00 PATRIMÔNIO

Art. 17 - O Patrimônio e Receita da associação será composto pelas contribuições
sociais definidas pela Assembléia Geral, pelas doações, auxílios e subvenções,
pelos bens móveis ou imóveis, pelas rendas e juros de depósitos bancários e
aplicação financeira, pelos saldos ,de exercícios financeiros anteriores transferidos
para a conta patrimonial, por valores advindos de suas atividades comunitárias,
bem como por aqueles decorrentes do patrocínio sob forma de apoio cultural.
Parágrafo Único - Toda receita ou despesa deverá ser aprovada pela diretoria e
nenhum membro de seu quadro diretivo será remunerado.
Vil - DA REFORMA 00 ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO

Art. 18 _ Este estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, por
deliberação da Assembléia
este fim, sendo exigido
Assembléia, não podendo
absoluta dos associados,

Geral Extraordinária, especialmente convocada para
o voto concorde de dois terços dos presentes à
ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria
ou com pelo menos de um terço nas convocações

seguintes.
Art. 19° - A dissolução da associação ocorrerá segundo decisão de Assembléia
Geral, e o remanescente de seu patrimônio líquido, será destinado à entidade
semelhante sem fins lucrativos, definida na Assembléia.
VIII - DISPOSiÇÕES FINAIS
,

I

Art. 20 _ Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela diretoria, com
recurso a AG, pelo associado que se achar prejudicado.
Art. 2', - O presente estatuto foi aprovado ,.....-IA&I.
/\

entra em vigor na data de sua inscrição
averbando-se a este registro todas as alte

Sangão/SC, em 10 de janeiro de 2008.
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CCD!11provante de Inscrição e de Situação Cadastral
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~

;

~:"Q)

Contribuinte,

~~

d _T

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto~,
RFB a sua atualização cadastral.
~S .

!.

<,'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO DE INSCRiÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL
03/06/2008

09.642.288/0001-72
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE SANGAO
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RADIO OLARIA FM
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

I~~ERO

LOGRADOURO

R JOSE JOAO SILVANO
CEP

88.717-000

I

BAIRRO/DISTRITO

MORRO GRANDE

I

COMPLEMENTO

["""U"i'I
~

I

MUNIClplO

_SANGAO

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/06/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 12/03/2010 às 16:01 :47 (data e hora de Brasflia).
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Anexo 07 - modelo de manifestações em apoio

Manifestação de entidades associativas e comunitárias

A Associação de Pais e Professores do Pré-escolar Balão Mágico, inscrita no
CNPJ sob o nº 00.316.694/0001-70, com sede na Rua João Profiro Pereira, no Distrito de
Morro Grande, na cidade de Sangão, estado de Santa Catarina, CEP 88717-000, entidade sem
fIns lucrativos, legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem,
nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da norma complementar nº 1/2004, demonstrar o seu
total apoio à iniciativa da Associação de Radiodifusão Coin.'tlJ&itária de Sangão, que tem por
interesse executar o serviço de radiodifusão comunitária. AfIrmo ainda que a sede desta
entidade se situa na área pretendida para a prestação do serviço.

)

Assinatura do

Nome do representante legal: Silviane Silvano Goulart
CPF:

?l90

.oo2f. 91-9 . g,

)

Atençio: para ser considerada válida, esta declaração deverá ser acompanhada de cópia autenticada do comprovante de
inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) e da ata de eleição ou do termo de ~s!e do declarante.

'\ERvtÇO PÚBLICO itlil
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
.. Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO DE INSCRiÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL
23/11/1994

00.316.694/0001-70
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PRE ESCOLAR BALAO MAGICO E GOTA DE GENTE
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

I

LOGRADOURO

COMPLEMENTO

ESTGERAL
CEP

88.717-000

)

IMORRO GRANDE
BAIRROIDISTRITO

IMUNIClplO

I~c

SANGAO

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I

..."....

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

**'* •••• 11

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 12/03/2010 às 10:25:48 (data e hora de Brasília).
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Anexo 07 - modelo de manifestações em apoio

Manifestação de entidades associativas e comunitárias

A Associação de Moradores João de Barros, inscrita no CNPJ sob o nº
82.804.923/0001-60, com sede na Rua Izaura Goulart Lessa, no Distrito de Morro Grande, na
cidade de Sangão, estado de Santa Catarina, CEP 88717-000, entidade sem fins lucrativos,
legalmente constituída e devidamente registrada no ó~gão competente, vem, nos termos de
que trata o subitem 7.2.4 da norma complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à
iniciativa da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse
executar o serviço de radiodifusão comunitária. Afirmo ainda que a sede desta entidade se
situa na área pretendida para a prestação do serviço.
,

)

Sangão, 10 de março de 2010

Assinatura do repr

Nome do representante legal: Marilda Silvano Pereira

CPF:

7f2g~

/3 &eo/ - Zo

)

Atenção: para ser considerada válida, esta declaração deverá ser acompanhada de cópia autenticada do comprovante de
inscrição no cadastro nacional de pessoasjurfdicas (CNPJ) e da ata de eleição ou do termo de POsse do declarante.
c:~:RVIÇO PÚBLICO flOtl~,1
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
- Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO DE INSCRiÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL
24/09/1992

82.804.923/0001-60
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO DE MORADORES JOAO DE BARRO
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

*......**"''''.

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

I PROJETADA D
I88.717-000

I NÚMERO
S/N

LOGRADOURO

R

CEP

IMORRO GRANDE
BAIRRO/DISTRITO

I

COMPLEMENTO
~OT VILA DONA

ISANGAO

I~c

MUNIClplO

SITUAÇÃO CADASTRAL

)

LUCIL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

I_ATIVA
I

27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

I.••"'•• **."

*****"'**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 12/03/2010 às 10:27:16 (data e hora de Brasilia).
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Anexo 07 - modelo de manifestações em apoio

Manifestação de entidades associativas e comunitárias

A sociedade Recreativa 27 de Setembro, inscrita no CNPJ sob o nº
06.698.714/0001-00, com sede na Rua 27 de setembro, Sn centro município de Sangão,
estado de Santa Catarina, CEP 88717-000, entidade sem fins lucrativos, legalmente
constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de que trata o
subitem 7.2.4 da norma complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da
Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o serviço
de radiodifusão comunitária. Afirmo ainda que a sede desta entidade se situa na área
pretendida para a prestação do serviço.

)

Nome do representante legal: Alex Etevaldo de Souza
CPF: 806.536.859-04

)

Atenção: para ser considerada válida, esta declaração deverá ser acompanhada de cópia autenticada do comprovante de
inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNP J) e da ata de eleição ou do termo de posse do declarante.

r'~'~RVIÇO PÚBLICO f'ElJt,'
Ministério das Com:.onio;(;,
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Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurfdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
-RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO OE INSCRiÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO OATAOEABERTURA
CADASTRAL
14/07/2004

06.698.714/0001-00
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

SOCIEDADE RECREATIVA 27 DE SETEMBRO

......

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
",.

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

Não Informada
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

~

LOGRADOURO

~

R 27 DE SETEMBRO
CEP

88.717-000

I

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

I

COMPLEMENTO

I

~
~

MUNIClplO

SANGAO

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

23/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

tirA •••••

**"''''.***

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 748, de 28 de junho de 2007.
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Anexo 07 - modelo de manifestações em apoio

Manifestação de entidades associativas e comunitárias

A Associação de Veterano Água Boa, inscrita no CNPJ sob o nº
07.999.070/0001-44, com sede na Estrada Geral Água Boa, município de Sangão, estado de
Santa Catarina, CEP 88717-000, entidade sem fms lucrativos, legalmente constituída e
devidamente registrada no órgão competente, vem, nos tennos de que trata o subitem7.2.4 da
norma complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da Associação de
Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o serviço de
radiodifusão comunitária. Aftnno ainda que a sede desta entidade se situa na área pretendida
para a prestação do serviço.

)

ão, 10 de março de 2010

Nome do representante legal: Santo Sebastião Pereira
CPF:

L.lgO. {} 5'2 . 159.,.. gl

)

Atenção: para ser considerada vãlida, esta declaração deverâ ser acompanhada de cópia autenticada do comprovante de
inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) e da ata de eleição ou do termo de POSSt; do deçJamníe

~".

f ":;iltVIÇO PÚBLICO "tU;:,
Ministério das Comun~\,

CONFERE COM O OR!G''''
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
.
Contribuinte,
-Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL
14/07/2003

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

07.999.070/0001-44
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO AGUA BOA FUTEBOL CLUBE
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
lJ1r •••

"'*.

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUND RIAS

93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

IESTGERAL

I COMPLEMENTO

LOGRADOURO

CEP

88.717-000

)

IMORRO GRANDE
BAIRROIDISTRITO

~NICIPIO
SANGAO

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

14/07/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

*****Ic*'"

'llliI:*"****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 09/03/2010 às 12:19:47 (data e hora de Brasília).
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Anexo 07 - modelo de manifestações em apoio

Manifestação de entidades associativas e comunitárias

A Associação de Pais e Amigos dos excepcionais de Sangão (APAE) escrita no
CNPJ sob o nQ 07.913.804/0001-20, com sede na Rua Gustavo Vieira, S/N, centro, município
de Sangão, estado de Santa Catarina, CEP 88717-000, entidade sem :fins lucrativos,
legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de
que trata o subitem 7.2.4 da norma complementar nQ 1/2004, demonstrar o seu total apoio à
iniciativa da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse
executar o serviço de radiodifusão comunitária. AfIrmo ainda que a sede desta entidade se
situa na área pretendida para a prestação do serviço.

)

Sangão, 10 de março de 2010

-==

dbrJi~~

Assinatura do representante legal da entidade que manifesta o seu apoio

Nome do
CPP:

representan~egal:

Eliana Maria de Souza Fontana

645 1911( (/1 -- JO

)

Atenção: para ser considemda válida, esta declamção deverá ser acompanhada de cópia autenticada do comprovante de
inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) e da ata de eleição ou do termo de f9~'ftLJt.

Ministério das Comunicc1l'
CONFERE COM O OR'Glt:
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
. - . - - - - - - _ .__ _.

----

..

Contribuinte,
- Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

07.913.804/0001-20
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

20/03/2006

NOME EMPRESARIAL

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE SANGAO
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

APAE-SANGAO
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

I COMPLEMENTO

I LOGRADOURO

R GUSTAVO VIEIRA DE SOUZA

I 88.717-000
CEP

I

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

I

MUNIClplO

SANGAO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO CADASTRAL

.
)

I
I

20/03/2006

. ATIVA
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

*111***"'''*

11:11:11:***11:11:

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 12/03/2010 às 10:26:35 (data e hora de Brasília).
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Anexo 07 - modelo de manifestações em apoio

Manifestação de entidades associativas e comunitárias

o

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sangão, inscrita no CNPJ sob o nQ
04.716.919/0001-37, com sede na Rua 27 de setembro, centro, município de Sangão, estado
de Santa Catarina, CEP 88717-000, entidade sem frns lucrativos, legalmente constituída e
devidamente registrada no órgão competétrte, vem, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da
norma complementar nQ 1/2004, demonstrar o seú total apoio à iniciativa da Associação de
Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o serviço de
radiodifusão comunitária. Aftrmo ainda que a sede desta entidade se situa na área pretendida
) para a prestação do serviço.

lr~
:;J.fGr(0~~

Sangão, 15 de março de 2010.

'"~'\:'''

~~~,'"

\

··;'i!;J~l
~

.~

Nome do representante legal: TEONAZ JONAS GOULART
CPF: 298.372.869-20

)

r

,

;

~~'~---

......
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,ANGÀO - se
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Ruo 27 de ;,~;Iêmbro 1)° '''CJ!J' F _
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At~DÇã?: para ser consider~da válida, esta d~cl~~ão deverá ser acompanha~a de cópia autenticada ;0:~~9'[~

mscnção no cadastro naciOnal de pessoas JundlCas (CNPJ) e da ata de eleIção ou do tenno de pos
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-------------------------Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
.confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO DE INSCRiÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

04.716.919/0001-37
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

08/10/2001

NOME EMPRESARIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANGAO
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

•••••••*

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

313-1 - ENTIDADE SINDICAL

I

I ~ÚMERO

LOGRADOURO
~ 27 DE SETEMBRO

I

CEP

88.717-000

I

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

I

COMPLEMENTO

MUNIClplO

I

.SANGAO

SITUAÇÃO CADASTRAL

)

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

I

06/08/2005

. ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

••••• *••

•••••• '1/.."

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 17/03/2010 às 10:53:20 (data e hora de Brasilia).
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Anexo 07 - modelo de manifestações em apoio

Manifestação de entidades associativas e comunitárias

)

A IGREJA BATISTA CONSERVADORA, inscrita no CNPJ sob o nº
06.086.891/0001-27, com sede na Rua Horacio Francisco sn. Centro, município de Sangão,
estado de Santa Catarina, CEP 88717-000, entidade sem fins lucrativos, legalmente
constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de que trata o
subitem 7.2.4 da norma complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da
Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão,. que tem por interesse executar o serviço
de radiodifusão comunitária. Afirmo ainda que a sede desta entidade se situa na área
pretendida para a prestação do serviço.

/
Assinatura do representante legal da entidade que manifesta o seu apoio

Nome do representante legal: Alex Sandro Fernandes de Carvalho
CPF: 023.408.039-69 RG- 3759603

)

2 7 JUN 1011

co~prb~7íe

Atenção: para ser considerada válida, esta declaração deverá ser acompanhada de cópia autenticada do
inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) e da ata de eleição ou do termo de posse do declarante.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

~·~'Co~

~fa.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

---------------------------------------------------------------------.~ó0~

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL
09/12/2003

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

06.086.891/0001-27
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

IGREJA BATISTA CONSERVADORA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

11*.*****
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

94.91-0-00 - Atividades de organizações religiosas
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

I

LOGRADOURO

R HORACiO FRANCISCO

CEP

88.717-000

I

BAIRROIDISTRITO

CENTRO

I~~MERO

I

COMPLEMENTO

I

MUNIClplO

.SANGAO

SITUAÇÃO CADASTRAL

I. ATIVA

I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

09/12/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

I. •*""."'***
,

)

LI

lU

~~

Ss _ <;,

Contribuinte,
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Anexo 07 - modelo de manifestações em apoio

Manifestação de entidades associativas e comunitárias

)

A ASSOCIAÇÃO SANTOS SALVAN , inscrita no CNPJ sob o nº
07.250.983/000163, com sede na Rodovia SC 443 km 04 sn. Centro, município de Sangão,
estado de Santa Catarina, CEP 88717-000, entidade sem fins lucrativos; legalmente
constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de que trata o
subitem 7.2.4 da norma complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da
Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o serviço
de radiodifusão comunitária. Afirmo ainda que a sede desta entidade se situa na área
pretendida para a prestação do serviço.

fH.I:ol-4Mn"e esentante legal da entidade que manifesta o seu apoio

Nome do representante legal: Divaldo Carara Candido
CPF: 486.240.399-91 RG 102.3990

)

Atenção: para ser considerada válida, esta declaração deverá ser acompanhada de cópia autenticada do comprovante de
inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) e da ata de eleição ou do termo ~~~~omrP~Jt.
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO SANTOS SALVAN

Eleiçio da Nova Diretoria
ÁOa treze

~ R:_~:"EI

.

dias de . . de DeraaImt de ... de . . . . e aMa, . . . . "'A~

se 40 lua 04, Ceatro - San&Io s.ta Catariu, ftIIIIirIe OI A.eciadOI coa direito •

\:UtS

..voto,1Iodorilpara
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eleiçIo da nova diretoria, tOIB maadado de doia· U8I, o ataaI presidente o Sr. Dabnil' Carara
Candido, abriu • leCÇio
OI ROVOI caadicIamI e .te.oaJtnDdo como procederia •
deiçIo, 10&0 ao legIIida foi iDidada • votaçIo. Coaapareca-aat para • votaçIo vinte e dois
DleIBbI'Ol do coueUao, e que todos eues votanun. COM lnscrlçIo ao.mente de uma chapa, a mesma
obteve cem por cento dos dezeBove votos • leU favor. Com OI viate e doia votos a leU favor fkou

..,raeatado

888ÍDl composta •

)

nova diretoria:

Prelideate:
Vice-Presidente:
Primeiro Seerewio:
Segundo Secretario:
Primeiro Taoareiro:
SepDdo TeIOUI'eiro:
Diretor Esportivo:
Diretor de Patrbn&üo:

DiftIdo Carara CIBdido RG 10l399O
ltoDaIdo Campos RG l8OO43O
Valdinei de Souza, RG 3Ol2813
Josimar Salvo Femandel B.G 4586111
J..... RkanIo Salvo
FrandIeo Carlos Salvador, RG 3660518

Dabnir Canra Candido RG 17378184
José Alkio Rocha
Fiscais:
Joae PMdo J'enaaJulel, N.... Ricardo SaIvaD, Anderioln AUdo Roeha,
Dorival Satandllo GouIart.
Suplentes:
Orlando Joio da Silva, AntoDio Canua Candldo, Pedro Manoel Francisco.
O Presidente deito, o Sr. Divaldo Carara Caadido, agradeceu, a coafiança dOI votGl depositados a
lUa chapa, e pl'OlDeteu juntaJaeate COdI OI . . . . . . . . . . .broI da dimoria, empeahar-8e o múimo
para dar contiDuidade ao bom tnbaIbo da diretoria aJderior. O atual presidelde o Sr. DaImir
Carara Candido, parabenlizou O novo prui
. eleito, e demais 0leDIb1'Ol da diretoria, peIoI cem
por cento de aprov
dOI votos escnrtin
MÓI isso o atual presidente deu por encerrada a
Auembléia
.
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
POSSE DA NOVA DIRETORIA
Aos treze dias do m& de Dezembro do ano de dois mil e oito, Da sede desta As8oeiaçIo, na Rodovia
SC 443 km 04, Centro - Sugio Santa Catarina, reanirio 08 AIIedados com direito a voto, para
eleiçlo da nova diretoria, com DUUldado de dois anos, o atual presidente o Sr. DaImir Carara
Candido, abrio a lIeCÇio apraeatado os nOV08 candidatos e demonstrando como procederia a
eleiçio, Jogo em seguida foi iniciada a votaçio. Compa.n!a'ftJII para a votaçio vinte e dois
membl"08 do CODIdho, e que todos eMeI votaram. o. iBJeriçio IOmeate de .... dutpa, • lDeIdl8.
obteve cem por ceato dos dezeBoft vetos a lJeU favor. Com ot viIlte e dois votos a 8etI favor ficou
assim composta a nova diretoria:
Presidente:
Divaldo Carara Caadido RG 1023990
Vice-Preddente:
RoaaIdo CaDlpOS RG 2800430
Primeiro Secretario:
Valdinei de Souza, RG 3022813
Segundo Secretario:
Josimar Salvan Fernandes RG 4S86llt
Primeiro Taoareiro:
JaiIJoa Ricardo Salvan
Segundo Tesoureiro:
.Fnuadaco CarIoI Salvador, RG 3660518
Diretor Esportivo:
DaIadr Canra CMdido RG 17378l84Diretor de Patrim6Dio: . . . Aléeio Roeba

Jose Paulo FernandeI, NDIIon Rkardo Salvo, Andenom Alkio Rocha,
Dorival SatunaiDo GouIart.
Orlalldo Joio da Silva, AntoIdo Carara Cudiclo, Pedro MaDoeI Frand8co.
Suplentes:
O Presidente eleito, o Sr. Divaldo Cuara Caadido, agradeceu, a coofiança dos votos depositados a
sua chapa, e prometeu juntamente ~ 08 demais membl"08 da diretoria, empenh8l'-8e o múimo
para dar continuidade ao bom trabalho da dimoria anterior. O atnal presidente o Sr. Dalmir
Carara CancUdo, panabeltlizlou o aovo praldeate eleito, e danais meoab.l'Ol da diretoria, pelos cem
por cento de ap
dos votos tJJCJUtina
iMo o atual presidente deu por encerrada a
F'iscaiJ:

AssemblélaMJ»:17

'I

..•."
.:j j I

Candido

·---1

ICt&.:~l~~

~ C ...... Çandido

··~k.~.5.~
Orlando

)

/

,

(_._~---

lo

'Silva

~~~~ ~~~
oelFran~

,ç{}O;'rJ lV~
J'J1~o

U:J:.~~4!~~G~OJ

Salvan

1
2 7 JUN lOi1
Olívio Salvador

I
.I

::::omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

Cbmprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
80nfira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL
14/12/2004

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

07.250.983/0001-63
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO SANTOS SALVAN
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA).

SANTOS SALVAN FUTEBOL CLUBE
O E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

I

I~~ERO

lOGRADOURO

ROD SC443

I

CEP

88.717-000

ICENTRO

BAIRRO/DISTRITO

I

CO/.1PlEMENTO

KM4

~
~

I

MUNIClplO

.SANGAO

SITUAÇÃO CADASTRAL .

I. ATIVA
I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

14/12/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I.•*.**•••

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********
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Anexo 07 - modelo de manifestações em apoio

Manifestação de entidades associativas e comunitárias

A ASSOC. PAIS E PROF. DA ESCOLA BASICA BERNARDO SCHMITZ ,
inscrita no CNPJ sob o nQ.. 83.722.785/0001-33, com sede na Rua Jonas Goulart sn. Centro,
município de Sangão, estado de Santa Catarina, CEP 88717-000, entidade sem fins
lucrativos, legalmente constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos
termos de que trata o subitem 7.2.4 da norma complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total
apoio à iniciativa da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por
interesse executar o serviço de radiodifusão comunitária. Afirmo ainda que a sede desta
entidade se situa na área pretendida para a prestação do serviço.
Sangão, 17 de março de 2010

)

Assinatura dó' representante legal da entidade que manifesta o seu apoio

Nome do representante legal: Adrealdo Antonio Teixeira
CPF: 855.134.079-49 RG- 3469455

)

Atenção: para ser considerada válida, esta declaração deverá ser acompanhada de cópia autenticada do comprovante de
inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) e da ata de eleição ou do termo de posse do declarante.
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Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

_..

DATADEABERTURA

29/11/1977

NOME EMPRESARIAL

ASSoe PAIS E PROF DA ESCOLA BASICA BERNARDO SCHMITZ

)

T

LO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de assoclaç6es de defesa de direitos sociais
C DIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUND

IAS

94.93-6-00 - Atividades de organlzaç6es anoclatlvas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas nlo especificadas anterlonnente
C DIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JUR DICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA
LOGRADOURO

CEP

88.715-000

I~~ERO I

COMPLEMENTO

ESTGERAL

I

BAlRROIDISTRITO

SANGAO

I

!Ui'!

MUNlcfPIO

~

JAGUARUNA

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTNO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I

...........

~~ SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

)

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 16/03/2010 às 21:49:42 (data e hora de Brasilia).
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que ttata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 112004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANlFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
AfIrmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radioq.ifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
AfIrmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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Al\TEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFEST AÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 112004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Mrrmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 72.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODEW DE MANIFESTAÇÓES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
AfIrmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODEW DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar nº- 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Aftrmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MAA'IFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar r! 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
':-:;-.--$-

Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão,-que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
N°
01

02
03
04
05

06
07

08

09
10

11
12
13
14
15

16
17
18

r--..J

--=>

=
=

1P
t:"
"---

=>

age
"l:l ='
"Y

.

-'r-~(
. j

---~---_._-

-••

----=--=----=-=~-==

~.

'---./

ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar rf 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Mmnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos. de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar n2 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total a.poio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Raaiodlfu~ão Comun~t<p"ia.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Servlço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
\

MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifu§ão Comunitária.
-.....
.,.

Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na-área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afinnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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~XO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO

MANIFEST,AÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nó~, a~aixo-ass~na~os, _nos termo,s ,d~ que trata_o subitem 7.2.4, da Norma Complement~ nQ. 1/200~, ~em~nstramos ,o,n~sso total apoio à inig~v, ~
da Assoclaçao de RadlOdlfusao Comumtana de Sangao, que tem por mteresse executar o ServIço de RadIodlfusao Comurutana.
1'1 ~ ~
AfIrmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço,
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Anexo 07 - modelo de manifestações em apoio

Manifestação de entidades associativas e comunitárias

A MITRA DIOCESANA DE TUBARÃO, inscrita no CNPJ sob o nº
86.447.240/0061-95, com sede na Rua 27 de Setembro sn. Centro, município de _ ,
estado de ~1I.'i,~ª~ CEP 88717-000, entidade sem fins lucrativos, legalmente
constituída e devidamente registrada no órgão competente, vem, nos termos de que trata o
subitem 7.2.4 da norma complementar nº 1/2004, demonstrar o seu total apoio à iniciativa da
Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o serviço
de radiodifusão comunitária. Afirmo ainda que a sede desta entidade se situa na área
pretendida para a prestação do serviço.

)
Sangão, 23 de Abril de 2010

Assinatura do representante legal da entidade que manifesta o seu apoio

Nome do representante legal: Pe. Pedro de Oliveira
CPF; 771.467.199-87 RG- 23893524

ti INI8T~RI() DA 8 COM UNICA Q.:ies
SR.". alLlA • DF

53000022900.120'10-.54

)

SE APAISCE
07i05l2010-10:ú4_ _

j '::RVIÇO PÚBUCO ;:i;Ul
Ministério das ÜlmuniClll'

CONFERE COM O OR:(,I~;

27 JUN 2011

Atenção: para ser considerada válida, esta declaração deverá ser acompanhada de cópia autenticada do comprovante de
inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) e da ata de eleição ou do teimo de posse do declarante.

5:Jtí\J~

IV

", Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

,,' r'
(:'"

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

I)'

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurfdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO DE INSCRIÇJ\o

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

86.447.240f0061-95
FILIAL

DATA DE ABERTURA

27/10f2000

NOME EMPRESARIAL

MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
C DIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

94,91-0-00 - Atividades de organizações religiosas
CODIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

Não Informada
C DIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

I~~MERO

LOGRADOURO

R 27 DE SETEMBRO

CEP

I

88.717-000
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I
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I
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I

SITUAÇÃO ESPECIAL

_ 11I'111.,.."".lIll1fr
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 112004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação çie Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Nonna Complementar nll 1l2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
AfInnamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.

-,;:

N°
01

02
03

04
05

06
07
08

09
10
11

12

13
14
15

......

("')
','
:z: ::li.-Ãj
~~s

16
17

-.j

=

r;:; o'
Q.

°-o

18

:=

o", rD
s:::("::c

19

c::=

o 5

20

3

(:"o ,_

-~.-_

t

:t:~ ~:' ~:

..,.

0?
.;;; r'~,
'

,',

-,>:,

~~ '..
.Grij)

=-'K;f~ - - 'O

.~-'.\:.,\_.....

.0
a;;'';'t

v
:

v

,

ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7,2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
AfIrmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO

.
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MA.NIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
i.

MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº-1I2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos temlOS de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termOs de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MA.NIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nº 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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~XO 06 - MODELO DE MANJFESTAÇÓES EM APOIO

MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)

Nós, abaixo-assinados, nos tennos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar rf. 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Mrrm.amos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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ANEXO 06 - MODELO DE MANIFESTAÇÕES EM APOIO
MANIFESTAÇÃO DE APOIO COLETIVA (abaixo-assinado)
Nós, abaixo-assinados, nos termos de que trata o subitem 7.2.4 da Norma Complementar nQ 1/2004, demonstramos o nosso total apoio à iniciativa
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, que tem por interesse executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Afirmamos ainda que os endereços, abaixo indicados estão situados na área pretendida para a prestação do Serviço.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE ANÁLISE TÉCNICA DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.013793/10

Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE SANGÃO

Aviso:

31

Localidade/UF:

Publicação:

05/02/2010

Prazo:

Sangao/SC

22/03/2010

COORDENADAS

Canal:

285

DISTÂNCIA

Proposta (A)

IBGE (B)

Latitude:

28S3817

28S3816

Longitude

49W0728

49W0745

Distância A:B
(IBGE)

)

0.46

Processo
1.

Entregou documentação tempestivamente?

2.

Endereço da Antena Proposta

I

Sim

Rua Jonas Goulart,s/n°, Centro

2.1.

Endereço do Studio

Rua Jonas Goulart,s/n°, Centro

3.

Relação de concorrentes (d <= 4000 m)

Dependentes ordenados pela precedência do aviso de inscrição (d < 4000 m)

5.

Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

ACO

6.

A estação situa-se em municipio de Faixa de Fronteira?

Não

Declaração do representante legal da entidade relativa ao item 6.7, IX da Norma 02/98.

Sim

)7.
8.

Apresenta planta de arruamento que atende ao item 6.7, X da Norma 02/98?

9.

A área urbana da localidade é <= 3,5 km?

10.

Não

Endereço da Sede Administrativa da Emissora

Rua José João Silvano, s/n°, Morro Grande

11.

Este endereço está sediado na área da comunidade para qual a emissora pretende prestar o serviço?

12.

Conclusão da Análise

r: Em relação a primeira análise técnica, o processo encontra-se isntruído .
** :fem concorrente
IV

"

,AAO,A

.A~

~ ~egina Aparecida Monteiro .
/
I

14/09/2010

\.J

/

Indeterminado
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE TRIAGEM E SELEÇÃO DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.013793/10

Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE SANGÃO

Aviso:

29

Publicação:

Localidade/UF:

05/02/2010

Prazo:

22/03/2010

Sangao/SC

Canal:

285

Processo

2.

Sim

3.

Sim

Sim

Sim

6.

7.

COll1nr'Ov~lnlp.

de que obteve o assentimento prévio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da

Não se Aplica

Manifestações de apoio à iniciativa, formulada por entidades associativas e comunitárias, legalmente constituldas e
sediadas na área retendida para a prestação do Serviço ou, no caso de localidades cuja área urbana estiver
circunscrita a Um circulo com raio menor ou igual a 3,5 Km, sediadas na área urbana da localidade, firmada por
pessoas naturais ou jurldicas que tenham residência, domicilio ou

Declaração, assinada pelo representante legal, constando, se for o caso, a denominação de fantasia da entidade?

Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, de que todos os dirigentes residem na área da
comunidade a ser atendida pela estação ou na área urbana da localidade, conforme o caso?

Sim

Sim

Sim

In"r.I"'·"""n

assinada pelo representante legal, de que a entidade não é prestadora de qualquer modalidade de
Radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de canais de televisão
,m<'M,,,,n.,, assin"llu"" bem como de que a entidade não tem como integrante de seus quadros de sócios e de
I"rlmir,i"t""rlnr"", pessoas que, nestas condições participem de outra entidade detentora de outorga para a execução
qualquer dos serviços mencionados?

N° de Inscrição no CNPJ(CGC)?

Sim

Mandato: 04 anos

Quadro Diretivo da Associação ou Fundação
Nome do Dirigente
Jairo José Felesbino

27/09/2010

Sim

CPF

000.000.000-00

Cargo
Diretor Geral

RadCom

Sim

Validade: 27/02/2014
Nacionalidade

Declaracao

Sim

Sim

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE TRIAGEM E SELEÇÃO DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.013793/10

Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE SANGÃO

Aviso:

29

13.

Publicação:

Localidade/UF:

05/02/2010

Prazo: 22/03/2010

Sangao/SC

Canal:

285

I

Conclusão da Análise

Processo juridicamente regular e instrufdo

[

1

)

27/09/2010

RadCom

Página

2 de 2

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIAjURIDICAjUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES '
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS jURIDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÕNICA

COTA Nº 261/2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU
t
ASSUNTO: Autorização para execução de serviço de radiodifusão comunitária. Neces~idade
de instrução complementar acerca da comprovação de idoneidade dos dirigentes,
Senhor Coordenador
-, _RadiQdj(usao CQlIllJ_oltiÍriª,

do

Departamento

de

Outorga

de

Serviços

de

CONSIDERANDO que o art. 221 da Lei Maior estatui que a produção e a programação das
emissoras de rádio e televisão atenderão às finalidades educativas, artfsticas, culturais e
informativas, respeitando valores éticos e sociais da pessoa e da famrJia.
CONSIDERANDO a Inegável presença do interesse público em todas as outorga relativas aos
serviços de radiodifusão, vez que d~ livre e direto recebimento pelo público em geral.
CONSIDERANDO que a Lei 9.612/98 dispõe em seu art. 2º que o serviço de radiodifusão
comunitária obedecerá, no que couber, ao disposto no Código Brasileiro de
Telecomunicações e demais disposições legais.
'
CONSIDERANDO que o art. 34, a, do Código Brasileiro de Telecomunicações trata da
necessidade d'a comprovação de Idoneidade ·daqweles iJllwe ipretef:l.clI,emexecutar serv,iç0 de
radiodifusão.
CONSIDERANDO os prindpios setoriais que regulamentam a atividade de radiodifusão,
derrtre <e'ies ci1 gpFestação-,Glo sar.viço ,BI'I1 ;caráter intu/tu personae.
'
CONSIDERANDO a ,necessidade de verifica,çãoda Idoneidade dos .d ifig entes das entidades
associativas que pretendem executar serviço de radiodifusão comunitária.
1.
Utilizo-me do presente para solicitéjr a Vossa Senhoria que passe a adotar as
medidas necessárias à verificação da idoneidade dos dirigentes das entidades que forem
consideradas aptas à execução do serviço de radiodifusão comunitária.

)

2.
Informo que para tanto deverão ser exigidas dos dirigentes associativos,
certidões relativas a feitos criminais Uustiça Comum e Federal) dos últimos 5 (cinco) anos do
local de residênda, bem como se em desfavor destes há existência de imputação de
execução de serviço de radiodifusão clandestina.

3.

os processos relativos à outorga para
, em trâmite nesta Coordenação-Geral
ez que apenas será conferido regular
sugeridas .
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
I Ru~
,'~~
SECRET ARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
~'" !"F~.
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
V&{~ ,~q,<'
Esplanada dos Ministérios'- Bloco "R" - 3° andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - BrasílialDF
...
Fone: (61) 311-6890 - Fax: (61) 311-6617

DESPACHO

Entidade: Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão
Localidade:Sangão

r'l
_

UF:SC

Processo: 53000013793/10

J

Em atendimento à Cota nO 26l/2010/DPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU, anexada à
folha 134 dos autos, informo o que se segue:
Não há, nesta localidade, registro de fiscalização por operação clandestina da
Entidade supracitada, de acordo com o Sistema de Fiscalização RADAR da ANATEL.

Brasília, 10 de novembro de 2010.

Rtgina aparecida Monteiro /SIAPE: 1320958
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MINIsTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" .:. . 3° andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - BrasílialDF
Fone: (61) 3311-6177 -Fax: (61) 311-6617

Oficio n°

1- J g O

/2010IRADCOMIDOS/SSCE-MC

Brasília,)~

de novembro de 2010.

Ao Senhor
Jairo José Felisbino
Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão
Rua José João Silvano, s/n°, Distrito de Morro Grande, Caixa Postal n° 21
88717-000 - Sangão - SC
~)

Assunto: Solicitação de Documentação
Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. ° 53000.0l3793/10, na localidade
de Sangão - SC, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de
Radiodifusão Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente,
solicitamos a V. S8 que sejam enviados os seguintes documentos:
DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA:
1) Em atenção à COTA N° 261/201OIDPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU, que solicita
a adoção de medidas necessárias à verificação da idoneidade dos dirigentes das entidades que
forem consideradas aptas à execução do serviço de radiodifusão comunitária, essa Associação
deverá encaminhar os seguintes documentos relativos aos dirigentes associativos:

)

- Certidão de feito criminal da justiça estadual e federal dos últimos 05(cinco) anos
do local de residência, de todos os diretores ou cargos similares.
Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento deste ofício que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de recebimento),
apresentar os itens solicitados sob pena de arquivamento do processo.
Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma única
vez, por igual período, desde que a requerente apresente, no pr o para cumprimento das
exigências, uma solicitação formal neste sentido e ainda, toda a doc mentação enviada deverá
ser apresentada no original ou em cópia autenticada, confo e determinação disposta no
subitem 7.3 da Norma Complementar 01/2004.

SENDE
CARLOS ALB TO FREIRE
Diretor do Departamento de Outorgá de Serviços

~"',2RVIÇÜ PÚBLICO -t"".

A1;nl:;iéria das ComtHIIl;,)v
CONFERE.:
COM (' OPi'.;1/
lc,____________________________________________________________-+___________
- DOS/SSCE-MC

Z7 JUN Z011
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ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE SANGÃO
Rua Jonas Goulart, s/n Centro - Caixa Postal nO 21
88717-000 M(NI~T~RIO DAS COMUNIO.i!ç: '!lE8
BRASrLI.Q.. DF

53000063442.12010-1'1
Oficio nO 014/2010

ASS.It,3AB lSCE

07.112.12010-11 :56

Sangão - SC, 01 de Dezembro de 2010

)

Ao Senhor
Carlos Alberto Freire Resende
Ministério das Comunicações
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviço
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" 3° andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900
Brasília! DF

Assunto: Envio de Certidão

)

Em resposta ao Oficio n° 718012010/RADCOMIDOS/SSCE-MC, Segue em anexo as
Certidão solicitada da Justiça Estadual e Federal. Processo n° _ÍII• • • •

-----._---

--_.-

_...-----~

.. -

Atenciosamente,

2 7 JUN 2011

DOCUME~TO ANEXADO

NESTA DATA

0007216

26/11/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 6907

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:

JAIRO JOSÉ FELlSBINO, brasileiro(a), casado, administrador de empresa, portador do RG: 1349464,
CPF: 538.477.929-20, residente na Rua:Honorato Serafim, Centro, CEP: 88717-000, Sangão - SC .••••• u.
)

Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras
do Distribuidor Judicial.

e mediante assinatura

Jaguaruna, sexta-feira, 26 de novembro de 2010.

)

r'::"'J\IIÇO--P"u;-gll'~I~~ r.",..,., ..
,:.,:.i·••·
........ l./I,.J

t

Miiil&lério das COmllrlii':i'lv
CONFERE COM O Opl(Jlh

0007216
111111111111111111111111111111111111111111111

2 7 JUN Z011

26/11/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 6908

FOLHA: i/i

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:
DAIANE MENEGALI VIEIRA, portador do RG: 4004091, CPF: 047.466.269-10. ****u**-********-******************
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.

o de 2010.

~~gH).""'IC:' NQo~!;),rr1e Sôuza Pereira
Distribuidora Judicial
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•

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 6909

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:

)

AMAURI VICENTE, brasileiro(a), portador do RG: 13497758, CPF: 480.052.319-20, residente na Rua José
Silveira Goulart, Centro, Sangão _SC .......uuu .................. u"* .............. "*..**..........**......**..........................................u ....................
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte.de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.

Jaguaruna, sexta-feira, 26 de novembro de 2010.

)

0007218
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26/11/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição

-, ... -... -:....'

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°; 6910

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:
LUCIANO BRAZ EDUARDO, portador do RG: 03785167, CPF: 020.439.349-37. ***********************************
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.
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26/11/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°; 6911

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:

)

ALÉCIO JOÃO GOULART, brasileiro(a), solteiro, portador do RG: 1738069, CPF: 029.757.149-47, residente
na Estrada Geral, (próximo à antiga Engecar), Santa Apolônia, CEP: 88717-000, Sangão - se. ****.** •••••
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte.de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.

de 2010 .
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°; 6912

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:

GILVANI FRECCIA, brasileiro(a), casado, despachante, portador do RG: 2382191, CPF: 750.399.589-00,
residente na Rodovia SC 443, km 02, Centro, Sangão - SC .•••**............**..........**.**••• **•••• **•••••****
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte' de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.
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26/11/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°; 6913

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:

)

VALDINEI DE SOUZA, brasileiro(a), solteiro, estudante, portador do RG: 3813022, CPF: 990.366.909-78,
residente na Rua: 07 de Setembro, Centro, CEP: 88717-000, Sangão - SC. *'"*'"********'"***'"****'"**************
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte.de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.

)

f":'Rt~ÇõpÔeüC(~

-i.:.i

~1ir1l~[ério das ComlJ,'k~j,
CONFER~ COM O OP";i!.

2 7 JUN l011
-~
.....
~U----~· .

0007223

26/11/2010

•

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°; 6914

FOLHA: 111

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:

LUCIANA DE SOUZA EDUARDO VIEIRA, brasileira, casada, professor, portador do RG: 4639264, CPF:
006.641.409-12, residente na Rodovia SC 443, Centro, CEP: 88717-000, Sangão - SC. *"u""""""""",,*uu***
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extrafda
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.
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PODER JUDICIÁRIO
t'

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
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~A~ ~~

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição
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CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 6915

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:

ALEX ETEVALDO DE SOUZA, brasileiro(a), casado, policial civil, portador do RG: 27132013, CPF:
806.536.859-04, residente na Rua Vinte e Sete de Setembro, Centro, CEP: 88717-000, Sangão - SC .••••••
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.

Jaguaruna, sexta-feira, 26 de novemb

de 2010.
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PODER JUDICIÁRIO
TRiBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°: 6916

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:

JORGE CRUZ PEREIRA, brasileiro(a), casado, diretor, portador do RG: 19003943, CPF: 617.093.609-68,
residente na Rua João Evangelista, Riachinho, Jaguaruna _SC. **********************************************·u
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte. de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°; 6917

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:
LOURIVAL JOSE DA SILVA, portador do RG: 10256911, CPF: 417.256.209-44 .......... **.************..............
Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, tendo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.

Jaguaruna, sexta-feira, 26 de novem
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Jaguaruna - Setor da Distribuição

CERTIDÃO
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS CIVIS

CERTIDÃO N°; 6919

FOLHA: 1/1

A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaguaruna, no uso de suas atribuições legais,
Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos criminais da Comarca de
Jaguaruna, verificou NADA CONSTAR em nome de:

Certifica ainda que a presente certidão é expedida para fins EXCLUSIVAMENTE CIVIS, não se
aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo,
para inscrição em concurso público e às informações requisitadas por autoridade judiciária, te.ndo sido extraída
dos Registros Criminais da Comarca, em processos com sentença penal condenatória transitada em julgado,
desde que não tenha ocorrido imposição somente de pena de multa; suspensão, cumprimento ou extinção de
pena; extinção de punibilidade e reabilitação.
Certifica finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e mediante assinatura
do Distribuidor Judicial.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO
EXECUÇÕES CRIMINAIS
PESSOA FíSICA/JURíDICA

Certificamos que contra a
PESSOA FlsICA: JAIRO JOSE FElISBINO
ÇPF:
538.477.929/20

NADÀ CONSTA \

ASTILHO
I..,..,.~..,ICIARIO

FOI RECOLHIDO O VALOR DE R$ 0,42 POR FOLHA, ATRAV~S DE GUIA DE CUSTAS

Certidão referente aos processos distribuídos a partir de 25 de abril de 1967, nas Seções Judiciárias Federais:
• Paraná (Processo Papel) até 26/11/2010 às 00:30
• Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 25/11/2010 às 23:10
• Santa Catarina (Processo Papel) até 25/11/2010 às 20:00
• Paraná (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às p1 :01
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
• Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 25/;11/2010 às 01 :01
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DA 48 REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO
EXECUÇÕES CRIMINAIS
PESSOA FíSICA/JURíDICA

Certific;3mos que contra a.
PESSOA FisICA: SANTOS PEREIRA
CPF:
480.052.159/91

NADA CONSTA

)
Tubarão, 26

de novembro de 2010

FOI RECOLHIDO O VALOR DE R$ 0,42 POR FOLHA, ATRAVÉS DE GUIA DE CUSTAS

,

Certidão referente aos processos distribuidos a partir de 25 de abril de 11967, misSeções Judiciárias Federais:
• Paranâ (Processo Papel) até 26/11/2010 às 00:30
• Rio Grande do Sul (p'rocesso Papel) Até 25/11/2010 às 23:10
• Santa Catarina (Processo Papel) até 25/11/2010 às 20:00
• Paraná (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
.• Rio Grande do Sul (Proceqso Eletrônico) até :?5/11/2010 às 01:01
• ~anta Catarina (Processo Eletrônico) até 25111/2010,às 01:01
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DA 48 REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO
EXECUÇÕES CRIMINAIS
PESSOA FíSICA/JURíDICA

Certificamos que contra a
PESSOA FlsICA: LOURIVAL JOSE DA SILvA
CPF:
'417.256.209/44

NADA CONSTA

)
Tubarão, 26 de novembro de 2010

~TILHO

TEmg~7ARIO

.MAR

FOI RECOLHIDO O VALOR DE R$ 0,42 POR FOLHA, ATRAVÉS DE GUIA DE CUSTAS

Certidão referente aos processos distribuídos a partir de 25 de abril de 1967, nas Seções Judiciárias rederais:
• Paraná (Processo Papel) até 26/11/201 Oás 00:30
• Rio Grande do Sul (Processo Papel).até 25/11/2010 às 23:10
• Santa Catarina (Processo Papel) até 25/11/2010 às 20:00
• Paraná (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
• .Rio Grande do Sul (Processo E!letrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
• Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
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PODER JUDICIÁRIO
JU,STIÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO
EXECUÇÕES CRIMINAIS
PESSOA FíSICA/JURíDICA

Certificamos que contra a
PESSOA FISICA: JORGE CRUZ PEREIRA
CPF:
617.093.609/68'

NADA CONSTA

)Tubarão, 26 de novembro de 2010

•

FOI RECOLHIDO O VALOR DE R$ 0,42 POR FOLHA. ATRAVÉS DE GUIA DE CUSTAS

Certidão referente aos processos distribuidos a partir de 25 de abril de 1967, nas Seções Judiciárias Federais:
• Paraná (Processo Papel) até 26/11/2010 às 00:30
• Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 25/11/2010 às 23:10
• Santa Catarina '(Processo Papel) até 25/11/2010 às 20:00
• Paraná (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01:01
• Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01:01
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇÁ FEDERAL DA 4a REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTR1BUIÇÃO
EXECUÇÕES CRIMINAIS
PESSOA FíSICA/JURíDICA

Certificamos q'ue contra a

PESSOA FISICA: ALEX ETEVALDO DE SOUZA

806.536.859/04

CPF:

NADA CONSTA

)
Tubarão, 26 de novembro de 2010

\

FOI RECOLHIDO O VALOR DE R$ 0,42 POR FOLHA, ATRAVÉS DE GUIA DE CUSTAS

Certidão referente aos processos pistribuidosa partir de 25 de abril de 1967, nas Seções Judiciárias Federais:
• Paraná (Processo Papol) até 26/11/2010 às 00:30
, Rio Grande do Sul.(Processo Papel) até 25/11/2010 ás 23:10
, Santa Catarina (Processo Papel) até 25/11/2010 às 20:00
, Paraná (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 ás 01 :01
:' Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 ás 01 :01
, Santa Catarina (Processo Eletrônico). até 25/11/2010 às 01 :01

)
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PODER·JUDICIÁRIO

JUSTIÇ~ FEDERAL DA 4 a REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO
EXECUÇÕES .CRIMINAIS
PESSOA FíSICA/JURíDICA

Certificamos que contra a
PESSOA FISICA: LUCIANA DE SOUZA EDUARDO
CPF:
006.641.409/12·

N/\DA CONSTA

)
Tubarão, 26 de novem/bro de 2010

t'

FOI RECOLHIDo O VALOR DE R$ 0,42 POR FOLHA, ATRAVÉS DE GUIA DE CUSTAS

Certidão referente aos processos distribuidos a partir de 25 de abril qe 1967, nas Seções .Judlciárias Federais:
• Paraná (Processo Papel) até 26/11/2010 às 00:30
• Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 25/11/2010 ás 23:10
• Santa Catarina (processo Papel) até 25/11/201à àS'20:00
• Paraná (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 ás 01 :01
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
• Si:jnta Catarina (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
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PO~ER JUpl,clÁRIO.
JUSTiÇA FEDERAL DA 4a, REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO
EXECUÇÕES CRIMINAIS,
PESSOA FíSICA/JURíDIC~

Certificamos que contra a
PESSOA FlsICA: VALDINEI DE SOUZA
CPF:
990.366.909/78

NADA CONSTA

)
Tubarão, 26 de novembro de 2010

J~STILHO

T~RIO

MAR

\

FOI RECQLHIDO O VALOR DE R$ 0,42 POR FOLHA, ATRAVÉS DE GUIA DE CUSTAS

Certid'ão referente aos processos distribuldos a partir de 25 de abril de 1967, nas Seções Judiciárias Federais:
• Paraná (Processo Papel) até 26/11/2010 às 00:30
• Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 25/11/2010 às 23:10
• Santa Catarina (Processo Papel) até'25/11/2010 às 20:00
• Paraná (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01 .
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01:01
• Santa Catarina (Proces'So Eletrônico) até 25/11/2010 às 01:01 .
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PODE~ JUDICIÁRIO

JUSTiÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO
EXECUÇÕES CRIMINAIS
PESSOA FíSICA/JURíDICA'

Certificamos que contra a
PESSOA FISICA: GILVANI FRECCIA
CPF:
750.399.589/00

NADA CONS:rA

Tubarão, 26 de novembro de 2010

TE~7;~IO

MAR

A--ç.TILHO

FOI RECOLHIDO O VALOR DE R$ 0,42 POR FOLHA, ATRAVÉS DE GUIA DE CUSTAS

Certidão referente aos processos distribuídos a partir d~ 25 de abril de 1967, nas Seções Judiciárias rederais:
• Paraná (Processo Papel) até 26/11/2010 às 00:39
'
• Rio Grande do ~ul (Processo Papel) até 25/11/2010 às 23:10
• Santa Catarina (Processo Papel) até 25/11/2010 às 20:00
• Paraná (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :O~
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
• Santa Catarina (Processo. Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO
EXECUCÕES CRIMINAIS
PESSOA FíSICA/JURíDICA

CertifícanlOS que contra a

PESSOA FisICA: LUCIANO BRAZ EDUARDO
CPF:
020.439.349/37

NADA CONSTA

)
Tubarão. 26 de novembro de 2010

FOI RECOLHIDO O VALOR DE R$ 0,42 POR FOLHA, ATRAVÉS DE GUIA DE CUSTAS

Certidão referente aos processos distribuidos a partir de 25 de abril de 1967, nas Seções ,)wiiciárias Federais:
• Paraná (Processo Papel) até 26/11/2010 ás 00:30
~ Rio Grande do Sul (Processo Papel) até25/11/2010 ás 23:10
• Santa Catar.ina (Processo Papel) até 25/11/2010 às 20:00
• Paraná (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
• Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01

)
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DA 4 a REGIÃO
CE~TIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO

EXECUÇÕES CRIMINAIS
PE,SSOA FíSICAlJUR;DICA
./

Certificamos que contra a
PESSOA FISICA: AMAURI VICENTE
\ CPF:
480.052.319/20

NADACONSTA

Tuparão, ?fl de novembro de 2010

•

MARCI.TILHO
TECN

O JUDJÇIARIO

FOI RECOLHIDO O VALOR DE R$ 0,42 POR FOLHA; ATRAVÉS DE GUIA DE CUSTAS

Certidão referente aos processos distribuldos a partir de 25 de abril de 1967, nas Seções Judiciárias Federais:
,
• Paraná (Processo Papel) até 26/11/2010 á's 00:30
',.
.'
• Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 25/11/2010 às 23:10
• Santa Catarina (Processo Papel) até 25/11/2010 às 20:00
• Paraná (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
• RiolGrande do Sul (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
/';>anta Catarina (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01:01
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PODER JUDICIÁRIO
.
JUSTiÇA FEDERAL DA 4a REGI"O

.

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO
EXECUÇÕES CRIMINAIS
PESSOA FíSICA/JURíDICA

,

Certificamos que contra a

PESSOA FlsICA: DAIANE MENEGALI VIEIRA
CPF:
947.466.269/10

NADA CONSTA

Tubarão. 26 de novembro de 2010

MARC~TILHO
TEC~~~7~RIO
FOI RECOLHIDO O VA~OR DE R$0,42 POR FOLHA, ATRAV~S DE GUIA DE CUSTAS

Certidão referente aos processos distribuidos a partir de 25 de abril de 1967, nas Seções Judiciárias Federais:
• Paraná (Processo'Papel) até 26/11/2010 às 00:30
• Rio Grande do Sul (Processo Papel) alé 25/11/2010 às 23: 1O
• Santa Catarjna (Processo Papel) até 25/11/2010 às 20:00
',Paraná (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 ás01 :01
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
• Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DA 4 a REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO
EXECUÇqES CRIMI~~IS
PESSOA FISICAlJURIDICA

. Certificamos que contra a
PESSOA FlsICA: ALECIO JOAO GOULART
CPF:
029.757.149/47

NADA CONSTA

Tubarão, 26 de novembro de 2010

··kTILHO

T~~~ARIO

MA

FOI RECOLHIDO O VALOR DE R$ 0,42POR FOLHA, ATRAV~S DE GUIA DE CUSTAS

Certidão referente aos processos distribuidos a partir de 25 de abril de 1967, nas Seções Judiciária:; Federais:
• Paraná (Processo Papel) até 26/11/2010 às 00:30
• Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 25/11/2010 às 23: 1O
• Santa Catarina (Processo Papel) até 25/11/2010 às 20:00
• Paraná (Processo Eletrônjco) até 25/11/2010 às 01 :01
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
• Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 25/11/2010 às 01 :01
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MINISTÉRIO DAS CO~CAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELEmÔNICA
.
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
Esplanada dos Ministérios - Bloco ''R'' - 3° andar - anexo oeste - sala 300 -70044-900 - BrasíliaIDF
Fone: (61) 311-6890-Fax: (61) 311-6617

DESPACHO TÉCNICO -JURÍDICO

Localidade:~~
Processo:
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE ANÁLISE TÉCNICA DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.013793/10

Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE SANGÃO

Aviso:

31

Localidade/UF:

Publicação:

05/02/2010

Prazo:

Sangao/SC

22/03/2010

COORDENADAS

Canal:

285

DISTÂNCIA

Proposta (A)

IBGE (B)

Latitude:

28S3817

28S3816

Longitude

49W0728

49W0745

Distância A:B
(IBGE)

0.46

Processo
1.

Entregou documentação tempestivamente?

2.

Endereço da Antena Proposta

j

Sim

Rua Jonas Goulart,s/n°, Centro

2.1.

Endereço do Studio

Rua Jonas Goularl,s/n°, Centro

3.

Relação de concorrentes (d <= 4000 m)

Dependentes ordenados pela precedência do aviso de inscrição (d < 4000 m)

5.

Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

ACO

6.

A estação situa-se em municipio de Faixa de Fronteira?

Não

7.

Declaração do representante legal da entidade relativa ao item 6.7, IX da Norma 02/98.

Sim

8.

Apresenta planta de arruamento que atende ao item 6.7, X da Norma 02/98?

9.

A área urbana da localidade é <= 3,5 km?

-)

10.

Não

Endereço da Sede Administrativa da Emissora

Rua José João Silvano, s/n°, Morro Grande

11.

Este endereço está sediado na área da comunidade para qual a emissora pretende prestar o serviço?

12.

Conclusão da Análise

Indeterminado

t···-·~~.,~~-----

••
';
VQ,·: ... V, tu,::
Em relação a primeira análise técnica. o processo encontra-se instruído .Pedir projeto técnic o ,Tiillisiériú das CDm"nr ,.. ;
****Tem concorrente
CONF[p:- r0.1A r, ~~':'~:.
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Regina Aparecida Monteiro.
(Analista)

I
12/01/2011
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MINISTitruO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

.~"

ANÁLISE DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS
de __I_1

Referente Ofício nO_ _ _ _---'fO _IRADCOMIDOS/SSCE-MC

---

ProcessonO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LocaIidade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Entidade: _ _----'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

( ) única entidade no local ou;
( )com concorrentes: ( ) arquivado(s), ( ) em análise,( ) em exigência,( ) instruído

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:

!,-:J

cEltJ

Cumpridas integralmente - Processo instruído (1 a Fase) .
.
(_) C,umpridfs parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:
C_) Cumpridas integralmente - Processo instruído (28 Fase) - ENTIDADE HABILITADA

BrasíIia,~ 01 1_'_'_

Analista

.

responSável:~
J

r

SIAPE:~ ~LJ

EXIGÊNCIAS JURÍDICAS:

i -.

~

C-) Cumpridas integralmente
C-) Cumpridas parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação:
Observações:
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_ _o -~______________~_________________________

DENOl\tllNAÇÃO FANTASIA: FLS._ _ :- ___________-:---_________

DENOMINACÃO:

I

CNPJ -FLS.
ESTATUTO SOCIALo - FLS.
ATA DE FUNDAÇÃO/CONSTITUIÇÃQ - FLS.
ATA DE ALTERAÇÃOIDEFINIÇÃO DA DENOMINAÇÃO - FLS.
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MINISTÉRIO 'DAS COMUNICAÇÕES
' FUI~
';>5
SECRETARIA DE SERViÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
.;). Lf 061
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE S E R V i Ç O S , VSS;' ~
,
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" - 3° andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - Brasília/DF
.. _-tJ
Fone: (61) 3311-6177 - Fax: (61) 311-6617

Ofício nO r2 -41

/2011/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Brasília,

1~

de

O~

de 2011.

Ao Senhor
JAIRO JOSÉ FELISBINO
Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão
Rua José João Silvano, s/no, Distrito de Morro Grande, CX n° 21
Sangão - SC
88717 -000
Assunto: Solicitação de Documentos

Senhor Representante,

J

Tendo em vista a análise realizada no processo nO, 53000013793/10, na
localidade de Sangão - SC, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço
de Radiodifusão Comunitária autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária e considerando a documentação já apresentada pela requerente, solicitamos à v, sa
que sejam enviados os seguintes documentos:
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:
.
A documentação elencada no subitem 12.1 e suas alíneas da Norma
Complementar 01/2004, aprovada pela Portaria nO 103, de 23/01/04, ou seja o Projeto Técnico,
que consiste da seguinte documentação:
1.Formulário de Informações Técnicas, devidamente preenchido e assinado pelo
Engenheiro responsável, contendo as características técnicas de instalação e operação
pretendidas para a estação do RadCom., conforme disposto no subitem 12.1 alínea "a".

2. declaração firmada pelo representante legal da entidade, conforme disposto no
subitem 12.1, alínea "b" e subalíneas "b.l" e "b.2" da Norma Complementar 01/2004 , ou seja:

. a.1) declaração de que na ocorrência de interferências prejudiciais causadas pela
estação, interromperá imediatamente suas transmissões até que essas sejam sanadas;
a.2) declaração de que na ocorrência de interferências indesejáveis causadas
pela estação, caso essas não sejam sanadas no prazo estipulado pela ANATEL, interromperá suas
tra nsmissões;
3. planta de arruamento em escala compatível com a área da localidade objeto da
outorga, e que permita a visualização do nome das ruas, assinalando o local de instalação do
sistema irradiante, de modo a constar coordenadas geográficas, o traçado pe.ç.irCJ.W.~~~jél de
até um quilômetro de raio, que delimita a área abrangida pelo contorno di~ 9i~~dtfi~PU~ TiSMllda
: ,V,!ilISltlrtO

"M

"""""
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I

t_

I.

>

sede da entidade, conforme disposto no subitem 12.1, alínea "c" da Norma
01/2004;
4. diagrama de irradiação horizontal da antena transmissora, emitido pelo
fabricante, com a indicação do Norte Verdadeiro; diagrama de irradiação vertical e
especificações técnicas do sistema irradiante proposto; no caso de antenas de polarização circular
ou elíptica, devem ser apresentadas curvas distintas das componentes horizontal e vertical dos
diagramas, conforme disposto no subitem 12.1, alínea "d" da Norma Complementar 0112004.
Este diagrama deverá ser correspondente ao indicado no item 8 do formulário de intormações
técnicas.
5. declaração do profissional habilitado de que a cota do terreno, no . local de
instalação do sistema irradiante, atende as condições exigidas no item 18.2.7.1 ou estudo
específico, conforme determina o item 18.2.7.1.1, conforme disposto no subitem 12.1, alínea "e"
da Norma Complementar 01/2004;
6. declaração do profissional habilitado atestando que a instalação proposta não
fere os gabaritos de proteção aos aeródromos, ou declaração do órgão competente do Ministério
da Aeronáutica autorizando a instalação proposta, ou, se for o caso, declaração de inexistência de
aeródromos na localidade, conforme disposto no subitem 12.1, alinea "f' da Norma
Complementar 01/2004;
7. parecer conclusivo, assinado pelo profissional habilitado, atestando que a
instalação proposta atende a todas as exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis à
mesma e que o contorno de 91dBJl da emissora não fica situado a mais de um quilômetro de
distância da antena transmissora em nenhuma direção, conforme disposto no sub item 12.1, alínea
"g" da Norma Complementar 01/2004;
8. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à instalação proposta,
conforme disposto no subitem 12.1, alínea "h" da Norma Complementar 0112004; acompanhada
de comprovante de pagamento ou autenticação bancária.
Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento deste oficio que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de
recebimento), apresentar os itens solicitados sob pena de arquivamento do processo.

)

Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma
única vez, por igual período, desde que a requerente apresente, no prazo para cumprimento das
exigências, uma solicitação formal neste sentido e ainda, toda a documentação enviada deverá
ser apresentada no original ou em cópia autenticada, co o me determinação disposta no
subitem 7.3 da Norma Complementar 01/2004.
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FREIRE RESENDE

Diretor do Departamento de Outorga de Serviços

27 JUNZ011

RAM- 53000013193/10
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AO
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
BRASÍLIA-DF

)

Ref.: Ofício n° 241 /2011/RADCOM/DOS/SSCE-MC
Projeto Técnico
Radcbrrt
••••••\
MINI~TtRIO D,CI,!;! COMI.It-IICAÇIjEI;;
Processo nO:
)
BRP,8[LIP, • DF
•
,
Associação déRamudifusão Comunitária de SanMfWo 00787312011·71
- - SC
i'tÃPAISCE
S angao
16J02l2011-()9:11
~

Prezado(s) Sr(es):

Segue em anexo, o projeto técnico da Rádio Comunitária FM,
da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão,
município de Sangão - SC, conforme a documentação alencada
no subitem 12.1 e suas alíneas da Norma Complementar 01/2004,
aprovada pela Portaria n° 103, de 23/01/04 .
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ANEXO 14 - MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO
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FORMULÁRIO PADRONIZADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJETO TÉCNICO OU
ALTERAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO

9~" ç,

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica - Departamento de Outorga de

Servi
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
I-SERVIÇO

RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA - RadCom

2 - REGISTRO FISTEL

I I I I I I I I I I

liSO EXCLUSIVO DA ANATEL

I-I

n

3 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
DENOMINAÇÃO SOCIAL

)

IAlslslolcl IDIEI IRIAlol~l!2l!l!l!LL~JÃlol ~IOIMIIJINIIITIÁIRI I0lJ
DENOMINAÇÃO SOCIAL (CONTINUA 'ÃO)
CCiC
D E S A NGÃ O
.LLJ~ I I I ~~412121818IoI010111712J
DENOMINAÇÃO DE FANTASIA

111111111111111111

IIIIIIIIIIIII~

4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
LOGRADOURO

lRLlliAI
12171 10lEI IsIE.WEIMIBIRlol
IslNI IclAI IlxlAI IplolslTIAILI
LOGRADOURO (CONTINUAÇÃO)
BAIRRO
I2CIDADE
I I I I I I I I I I I I I I '-'=c~1
'.1 E,--,-,N..LLh-"'-J.'
I I~R~I0-,--1-'----'-----'---'1_-,--I--LI----L·I--"----'----'-~I~I
J
UI'
ISCEPIAINIGIÃlfrL_LJ__LLLll
I I I.-LL I I
I1 I I
lli.cJ
FONE
FAX
18181711171-1.01,0 I oJ ~kL:l!l21!W~J~,~J~J L~L~Ltl-13161516~~J~J
E-MAIL
IRIAIDII 10IsIAINIG1~l!JMI@IGIMIAI~.LJ~lg~~_~ I I LJ I I.LUJ
5 - LOCALIZAÇÃO DO TRANSMISSOR E SISTEMA IRRADIANTE
LOGRADOURO

IRBAIRRO
IuIAI IS IGI lJ.lº_LLl~~LNLIJ dl_L--'_L_U_J_J_L.L
. Ll I L.LL_LJ
CIDADE
lelEINITIRlol
I I I I l_J_U
I I IlJ
IslAINIGIÃloLI I 1I I I I I
CIDADE (CONTINUAÇÃO)
UF
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
1111111111111 ~ 1218 oI318'1319"lsI1419oI017'1117"lwl
6 - ENDEREÇO DO ESTÚDIO

8 - ANTENA/TORRE
FABRICANTE DA ANTENA

IAINITlRloJNLliliJnlJ.c lQlMl __W NIT IElxLAJBJ_J

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que,

O)

a- Na ocorrência de interferências prejudiciais causadas pela
estação, interromperemos imediatamente as transmissões até
que os problemas sejam sanados.
b- Na ocorrência de interferências indesejáveis causadas pela
estação, caso estas não sejam sanadas no prazo estipulado
pela Anatel, interromperemos nossas transmissões.

Associação de diodifusão Comunitária de Sangão
CNPJ 09.642.228/0001-72

Sangão/SC, 03 de Fevereiro de 2011

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que,

)

)

A cota do terreno, no local de instalação do sistema irradiante da Rádio
Comunitária FM da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão,
município de Sangão/SC, não tem desnível maior que trinta metros, com
relação à cota de qualquer ponto do terreno no raio de I (um) km em torno
do local do sistema irradiante.

Associação de R lOdifusão Comunitária de Sangão
CNPJ 09.642.228/0001-72

Sangão/SC, 03 de Fevereiro de 2011

}"""~'---"'-'

:};'.!iÇO Plja! !C(}. ti!.
, ",íiíli~iério ôas Com:JnÍl.:,<.v

ICONf~R:

::

~ij~:'8i~

L~==~'tf~;;,;;;-

"

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que,

)

A cota do terreno, no local de instalação do sistema irradiante da Rádio
Comunitária FM da Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão,
município de Sangão/SC~ não tem desnível maior que trinta metros, com
relação à cota de qualquer ponto do terreno no raio de 1 (um) km em tomo
do local do sistema irradiante.

-~~-~-~-7J--~-d~-n

Sérgio Luís Custódio
Crea-SC 28.211-1

o

Sangão/SC, 03 de Fevereiro de 2011
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DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que,

)

A instalação ora proposta da Rádio Comunitária FM da
Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, município de
Sangão/SC, não fere os gabaritos de proteção a aeródromos.

S
ri_MLbL~-~-Io~
O~·~
Sérgio Luís Custódio
Crea-SC 28.211-1

J

Sangão/SC, 03 de Fevereiro de 2011

2 7 JUN lOll

PARECER CONCLUSIVO

)

Atesto para os devidos fins que a instalação ora proposta da,
Rádio Comunitária FM, da Associação de Radiodifusão
Comunitária de Sangão, município de Sangão/SC, atende a todas
as exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis à mesma e
que, o contorno de 91 dbu da emissora não fica situado a mais de 1
(um) km de distância da antena transmissora em nenhuma direção.

_~O(W-_~_)_qL~~:riº~

d:~ Sérgio Luís Custódio
Crea-SC 28.211-1

Sangão/SC, 03 de Fevereiro de 2011
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Informações adicionais

)

Foi necessário alterar o local inicial sugerido para a Radcom da
Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, com coordenadas
geográficas constante da portaria de execução do serviço, para um novo
local distante 700 metros deste, ficando dentro do raio de até 1 Km das
coordenadas iniciais.
Tal alteração, surgiu em função da necessidade de melhorar a
cobertura do sinal da radcom, nas comunidades da cidade de Sangão, a
serem atendidas pela emissora comunitária.
A antena e transmissor, não ficarão na mesma edificação do
estúdio/sede da emissora. A interligação destes, será feita via cabo, da
operadora de telefonia.

Associação de Ra' ifusão Comunitária de Sangão
CNPJ 09.642.228/0001-72

Sangão/SC, 03 de Fevereiro de 2011
t
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Certificado de Homologação - Requerimento nO 0689/06
(j
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REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL
AG~NCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÓES

ANATEL
Certificado de Homologação
(Intransferlvel)

N° 0916-06-0312
Validade: Indeterminada
Emissão: 30/06/2006
Fabricante:
MONTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTOA.
RUA JOÃO DE PAULA FRANCO 469 JARDiM MARABÁ

04775-165 - SAO PAULO - SP

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificaçêo e Homologaçêo de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela
Resoluçêo Anatel n° 242, de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conformidade nO 00786/06 , emitido pelo OCO - IBRACE - Instituto Brasileiro
de Certificação. Esta homologaçêo é expedida em nome do fabricante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja
utilizaçêo deve observar as condições estabelecidas na regulamentaçêo do serviço ou aplicaçêo a que se destina.
_Tipo:
. ]ransmissor de Radiodifusão Comunitária - Categoria 11
Modelo(s):
MTFM98
Serviço/Aplicaçêo:
Serviço de Radlodifusao Comunitária
Caracterlsticas técnicas básicas:
Faixa de F~e:ências Tx Potência Má~ma de Salda Deslgnação.de Emissões
87,4 a 108,0

25,0

180KF3EGN,25(lKF8EHF

Modulaçêo: FM.
Observações:
Este certificado substitui o de mesmo númerb"emltld9,em,30/06/2006.
" "
• - -; -' .-. '.< .
~ ~.,

~

',< '~'.

Quando do seu forneclmen.to, 0(5) produto(s(ª,~~é(m)e$~~. ~justadO(s) na(s) potência(s) e freqüência(s) autorizada(s) pelo órgão técnico
competente da Agência NaCional de Telecomunicações - An~tel.

Brasil'\tr~';'Iàé~~f~r:

}onStitui obrigaçêo do fabricante do produto no
identificação do produto homologado, nos termos do art. 39 do Regulamento anexo
á Resoluçêo Anatel nO 242, em todas as unidades comerciàlizadas, antes de sua efetiva distribuiçêo ao mercado, assim como observar e manter as
caracterlsticas técnicas que fundamenta,'ii!!p:;~certificaçêo original.
-r~' J}/><'<

,

As informações constantes deste:',~~ftiflcadoidELhomologação podem ser confirmadas no SGCH - Sistema de Gestão de Certificação e
Homologação, disponivel no portalaél'"~llatel. (~~anatel.gov.br).

Francisco Carlos Giacomini Soares
Gerente Geral de Certificação e
Engenharia do Espectro

7.

í JUN lui1

http://sistemas.anatel.gov.br/sgch/CertificadolHomologacaoPNCC.asp?consulta= 1&?N umRFGCT=689... 3/2/2011
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Emprega tecnologia de componentes de última geração SMT (Surface Mounting Technology), reduzindo
interferências eletromagnéticas, melhorando desempenho em condições de vibração, diminuindo
números de furação na placa de circuito impresso e permitindo que os valores sejam bem mais.precisos . .··>.

hoe CO,0,.

'\;"~>n5 'r(~~,..

Benefícios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

..:;:~'
.:y

fJ
;:.?

Alta confiabilidade;
Alta eficiência;
\ ~ ,Baixa temperatura;
r>.';Y
Totalmente testada em processo de Burn-in;
0S~" \'f!'"
Caixa metálica com tratamento anti·corrosivo e pintura eletrostática micro texturizada;
'""
Fonte de alimentação própria;
Alta imunidade a ruldo;
Protegido contra sobrecargas, transientes de rede ou falhas de sistemas irradiante;
Rápida monitoração de funcionamento dos circuitos internos;
Produto de acordo com as normas do ministério das comunicações;
Facilidade de instalação;
Homologado pela Anatel, clique aqui para ver o certificado;
Pode ser fornecido com kit de instalação;
3 meses de garantia conforme CDC;
Pode ser adquirido com mais 9 meses da garantia (opcional) perfazendo 12 meses de garantia
total.

Clique aqui para ser direcionado ao kit de instalação.
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Caracterlsticas Técnicas: MTFM98 (potência de salda = 25
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Watts)

(

Especificações de Entrada de alimentação:

.)

Tensão de Alimentação - MTAC1210

IEficiência
11"01"'0 (m'oim.)

i

1 127/220
IIMlnimo,

Vac (+/- 15%) selecionável externamente
1I
85% a plena carga com tensão AC nominal. I!

IEntrada
e Salda: 1.500 Vac
Entrada e ChaSSI: 1.500 Vac

,

,i

,!

Salda e Chassi: 500 Vac
Jremperatura de trabalho

IDe O°C a 600C de temperatura ambiente de trabalho

,

a 100% de carga

I

I,

I

Potência
Menor que 0,100 Kilowalts
11
1~1==~==~========~====================~I':'
~specificações

Técnicas:

.

!~I~=e=m=pe=r=at=ur=a=d=e=o=,=p=er=a=çã=o=========lI~lo=oc=à=60=o=c============~I'

li Umidade

I:

1195% sem condensação

1.~IE=s=ffi=b=m=da=d=e=d=e=F=ffl=q=u=ên=c=m========~I~I+=~=5=P=P=M==========================~1'

1~1N=ú=m=e=ro=de=C=a=na=i=s=d=e=R=F========j111 (um), programável por microcontrolador.

I'

IModo de Controle eGeração de Frequência I1 VCO controlado por PLL
I,
~1~=~=o=d=e=M=o=d=u=m=çã=o================~I~I=Fr=e=qu=ê=n=cl=B=M=o=d=u=m=da==(F=M=~================~ll

I

11 Tipo de Emissão

I1 180KF3EGN / 256KF8EHF

I'

:,IFaixa de Frequência

1187,4 Mhz a 108,0 MHz

I

I

25
35

~

De 120 á 240 KHz => mlnimo de
dBc
De 240 à 600 KHz => mlnimo de
dBc
Maior que 600 KHz => m(nimo de 60 dBc

Emissão de frequências espúrias e
Harm6nicas fora da faixa

;

li

1120 Hz a 15.000 Hz (com pré-ênfase de 75us)
IResposta de Frequência de Audio
IRuldo de FM (re(ação a100% de modulação) Menor que 55 dB psofométricos
IRuldo de AM (relação a100% de modu(ação) 1 Menor que 60 dB psofométricos
IFrequência da Sub-portadora Piloto
1119.000 Hz +/- 2Hz

I't

11

·IN(Vel de Modu(ação do Sinal Piloto

11
J!

1110 % do desvio máximo

I

11~I~D~es~V,;,;io;"M~áx,;,;i~m~o::::::d~a~p::::::o,;,;rt~a~do~r~a=====~~::::::+1=-~75~K~H~z,;,;n~om~in~a~1==============ll

I.

/mpedãncia de Entrada de Audio

600 Ohms balanceado
300 Ohms desba(anceado

I/mpedãncia de Salda de Antena

50 Ohms desbalanceado

Nlvel de Audio para Desvio Máximo

+/- 200 mVrms balanceado
;~iirllsiério
+/- 400 mVrms desbalancea~CCf)NF[:P::

l,'í·.I

.

11 Distorção Harm6nica (máxima)

Melhor que

I
r

.

';:;\I;CO PI~RI 1(:[1 '.~,;

.i

das G.'lmlJrW:<l :

r:nM ()

Íl~W'

r

3%

2 7 .IIIN 7:1 n li

!Iseparação de Estéreo

Melhor que 42 dB
I~~=================~==============~~==~~~'

11 Dimensões Mecânicas:

(

!~IL=a~==u~=a=======================W14=3~3=m=m============~============~====l!

IIAltura

1 95 mm

I1 Comprimento

1270 mm

1'7 )
v

\

j~1============================~F=================================~I'
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Atenção:

~...
V.(';

:.~;

,;'

o'"

~'"

equipamento deve ser colocado em operaç1lo somente após a obtenç1lo da licença d~C$'efação
emitida pela Anãtel, que deverá ser solicitada pelo próprio comprador. A Montei não se responsabiliza
pelo uso indevido do aparelho, fora dos padrões e normas legais ditadas pela Anatel.

o
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TRANSMISSOR AUXILIAR

Solicitamos que seja incluído na licença da emissora um
transmissor auxiliar. Este é necessário para o caso de defeito no
transmissor principal, evitando que a emissora tenha que ficar
fora do ar nesta situação.
')

Optou-se pelo seguinte transmissor auxiliar:
Fabricante: Teclar Equipamentos Eletrônicos Ltda
Modelo: TEC113
Certificado de Homologação: 0717-03-0345
Potência de operação: 25 watts.

~'-V-J._L_+~_~_~

()~M Sérgio Luís Custódio
Crea-SC 28.211-1

Sangão-SC, 03 de fevereiro de 2011
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CertifIcado de Homologação - Requerimento n° 0600/03
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

~.J ~.

.
, .'.....;n

ANATEl

~V('\

()"
IJJ

fI,

Qi::I'~

Certificado de Homologação
(Intransferível)

N° 0717-03-0345
Validade: Indeterminada
Emissão: 23/06/2003
Fabricante:
TECLAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTOA.
CENTRO EMPRESARIAL PREFEITO PAULO FREDERICO DE TOLEDO 120 ARCO-IRIS
37540-000 - SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução
Anatel n° 242, de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conformidade nO 20030526.02012 , emitido pelo OCD - IBRACE - Instituto Brasileiro de
Certificação. Esta homologação é expedida em nome do fabricante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja
utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação do serviço ou aplicação a que se destina.
Tipo:
Jansmlssor de Radiodifusão Comunitária - Categoria 11
-

Modelo(s):
TEC113
Serviço/Aplicação:
Serviço de Radiodlfusao Comunitária
Caracterlsticas técnicas básicas:
Faixa de FreqOênclas Tx Potência Máxima de Salda
Designaç~?,~~,Emissões
(MHz)
(W)
25,0
87,8 a 108,0
J80KF3S;:.
87,8 a 108,0
25,0
2$6KF8R',,'

é:::

Quando do seu fornecimento, os produtos devem estar ajustados na(s)pôtência(s) e freqüência(s) autorizadas pelo órgão técnico competente da Agência
Nacional de Telecomunicações - Anatel.
Observações:

Constitui obrigação do fabricante do produto no Bras!Lprovidencl!\ra identificação do produto homologado, nos termos do art. 39 do Regulamento anexo à
Resolução Anatel nO 242, em todas as unidades comercializadas, antes de su a efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as
caracteristicas técnicas que fundamentaram a certificaçllooMginai.

.~s

informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SGCH - Sistema de Gestão de Certificação e
Homologação, disponlvel no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Francisco Carlos Giacomini Soares
Gerente Geral de Certificação e
Engenharia do Espectro
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Tec: 11a
TRANSMISSOR DE 2SW

•

Homologado pelo Anatel.

•

Transmissor de

•

Estado S611cio.

•

Monitoramento DIGITAL de status.

•

Controle DIGITAL de onda estacionária.

•

Pmsibilidade de ajus:e interno de lreq;jêncio.

r ,'l 25W,

Colólogo de ProdulOS Teclar

)
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Para Rádios Comunilárias

Diagrama de Irradiação Horizontal

)

Diagrama de Irradiação Vertical

:...

)

CARACTERISTICAS ELÉTRICAS:

CARACTERISTICAS MECÂNICAS:

Faixa de Operação:

Dlpolo:
Gôndola:
Isoladores:
Soldagem:

Ganho na Faixa:
POlência Máxima:
R.O.E.:
Impedãncia:
Conector:

88 -108 MHz
Cortada para cada canal
OdBd

1KW
Menor que 1,20
50 Ohms desbalanceados
Tipo "N Macho" (Fêmea se

Peso Total:

Tubo de Latão
Tubo de Alumlnio
Tenon
A união dos tubos de latão é
leila com solda prata
7 Kg

soli~ilado)

7.7 JUNlilil
;

~- .,.. .
....,

-

Autenticidade

ART N° 3954824-3

A. R. T.
-

Anotação de Re;pon~abilldade T écnlc::l

ART aulenticad;>; elelronlc.:Irnerde

VI;~

\

CREA;;:·

Contratado

023211-1

ENGE}IHElRO ELETRICISTA

Ernpr",s,a Execl.lloril,

SERGIO LUIZ CU5TOOIO
RUA ALTAMIRO GUItlARAES 1)5
CEflTRO
Fone. 483626-5531
F .:IX.

TUBARAO
Fon",

561.317.719-87

- Contnt8l1te
I
RSSOCIRÇftoRlmODIFUSÃO .~

SRIftito

RUA 27 DE SETEMBRO, SN
CENTRO
SANGAO
68717-<1QO
04899155535
- ReMJmD do Contnto
- PROJETO E INSTAlAÇÃO RÁDIO COMUtSITÃRIA FM.
ANÀTEL.

NQrr~al

09642288000172
SC

- RELATÓRIO DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 303

r'

)
Início

em :t21't24U'

Término em :07/024'"

Honorários:

"'ir.;==ploft~~ cotftJNITÃRI:RSARGÃO
RUA 27 DE SETEMBRO, SN
CENTRO
88717-000

'
SANGAO

.,..

~o,.o

09642288000172
SC

1\JBARfIO

02/024011
Este documento ,notl per,nt, o CREA-SC. plrl efllto. legl •• o contrito "crio ou verbll relllzlldo •

-ParHclpaçáo Técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Atividades _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _39!i1tB24~
_ _ _ __
Indil/idual

Objetos
12

_ Entidade de Classe _______________

54

ClassHloação

Quantidade

UnIdade

MUI

li,..

28
20

1191"

AREA/TB

J~oo---------------------- DescrtÇ&o Complementar
PROJ, INST, REL CONF RES 303 ANATEL

*'

Pública se estiver devI41mente cadastrado equilcldo iurto ao CREA-SC. Para aferir ~sc.~q
Este docunento foi autenticado eletronicaRente( eStando'sujeitO a verificações
conforu resoluçlo '1825/89 CONFER e deitais lq1slações àplicáveis.

Este documento só terá

As

assináturas deveriJser a próprio p!rilo; ori'linais e preferenciallllel1te

COM

caneta azul.

.,."

----.--"""'..-----..

'

; :,~\:'iÇO PllSI !CO 't':
1 .,i!ill~l~ri~ das lom:'o1l\;(;,
CONFER:: COM (' OP" ,

)

.1

7.7 JUNZOil
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SSCE / Me - SECRETARIA DESERVIÇOSD~
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
:
DEPTO DE OUTORGA DE SER~YIÇOS
.. -.. -.:.. - :.J :,~
ESPLAN.ADA·-nOS iviíNISTÉRIOS - BLOCO "R" "~ :c
3° ANDAR - ANEXO OESTE - SALA 300
FONE: OXX61 3311-6177
70.044-900 - BRASÍLIA - DF
CORREIO(
~
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE ANÁLISE TÉCNICA DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.013793/10

Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE SANGÃO

Aviso:

31

Localidade/U F:

Publicação:

Prazo:

05/02/2010

Sangao/SC

22/03/2010

COORDENADAS

Canal:

285

DISTÂNCIA

Proposta (A)

IBGE (B)

Latitude:

28S3839

28S3816

Longitude

49W0717

49W0745

Distância A:B
(IBGE)

1.04

Processo

-...
~,

1.

Entregou documentação tempestivamente?

2.

Endereço da Antena Proposta

I

Sim

Rua SG 104, s/n°, Centro

2.1.

Endereço do Studio

Rua SG 104, s/n°, Centro

3.

Relação de concorrentes (d <= 4000 m)

Dependentes ordenados pela precedência do aviso de inscrição (d < 4000 m)

5.

Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

ACO

6.

A estação situa-se em municipio de Faixa de Fronteira?

Não

7.

Declaração do representante legal da entidade relativa ao item 6.7,

~) 8.

9.

IX da Norma 02/98.

Sim

Apresenta planta de arruamento que atende ao item 6.7, X da Norma 02/98?

Não

A área urbana da localidade é <= 3,5 km?

10. Endereço da Sede Administrativa da Emissora
Rua 27 de setembro, s/n°, Centro

11. Este endereço está sediado na área da comunidade para qual a emissora pretende prestar o serviço?

Sim
t

12. Conclusão da Análise

''''~,--,---,

.. _ .

, YfJÇO fÜSIIC:

Em relação a primeira análise técnica, o processo encontra-se instruído

2 7 JUN ZOil
I
\

22/02/2011

)

Regina Aparecida Monteiro .
(Analista)
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
~
DEPART~MENTO DE OUTORGA DE S~RVIÇO DE RADIOD~USÃO _.lf~ ,}

ROTEIRO DE ANALISE DE INSTALAÇAO DA ESTAÇAO DE

"

Identificação do Processo
Número:

53000.013793/10

Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE SANGÃO

Aviso:

31

Publicação:

Localidade/UF:

05/02/2010

Prazo:

Sangao/SC

22/03/2010

Canal:

285

Processo

1.

Entregou documentação tempestivamente?

Sim

2.

Apresentou Formulário padronizado DOUL/RADCOM 02?

Sim

3.

Apresentou Declaração firmada pelo representante legal da entidade de que na ocorrência de interferência tomará
as providências previstas nas letras "a" e "b" do item 6.11 da Normal 02/98, Portaria 191 de 06/08/98, DOU
07/08/98?

, 4.

Apresentou planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, onde deverá estar
assinalado o local de instalação do sistema irradiante, com indicação da coordenadas geográficas com precisão de
segundos, e traçada a circunferência de até 1Km de raio. que limita a área abrangida pelo contorno de servlços?(nO
111 item6.11\

Sim

5.

Apresentou diagrama de irradiação horizonal da antena transmissora, com a indicação do norte verdadeiro,
diagrama de irradiação vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto; no caso de antenas de
polarização circular ou elíptica, devem ser apresentadas curvas distintas das compontes horizontal e vertical dos
diagramas? (nO IV, item 6.11)

Sim

6.

Apresentou declaração do profissional habilitado de que a cota do terreno, no local de instalação do sitema
irradiante, atende as condições exigidas no item 14.2.7.1 ou estado específico, conforme determina o item
14.2.7.1.1? (nO V, item 6.11)

Sim

7.
8.

9.
10.
.~

~

12.
13.

Sim

b.

Sim

Apresentou declaração do profissional habilitado atestando que a instalação proposta não fere os gabaritos de
proteção aos aeródromos, ou declaração do órgão competente do Ministério da Aeronáutica autorizando a
instalação proposta, ou se for o caso, declaração da inexistência de aeródromo na localidade? (nO VI, item 6.11)

Sim

Apresentou parecer conclusivo, assinado pelo profissional habilitado, atestando q a instalação proposta atende a
todas as exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis á mesma e que o contorno de 91 dBu da emissora não
fica situado a mais de 1 Km de distãncia da antena transmissora

Sim

Apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente á instalação proposta? (n° VIII, item 6.11)

Sim

Verificar no Formulário de Informação Técnicas se o Ganho de antena <= 0,0 dBu?

ii' Ganho Maximo:

~ 11.

a.

I

0.00

Antron Ind .• Com. lida

b. Fabricante:

Altura da antena em relação ao solo <= 30m?

Sim

c. Modelo:

AD/1/2 RC

Altura:

20.00

Sim

Potência efetiva irradiada (ERP) <= 25W (-16,02 dBk)?

Sim

O transmissor está certificado?

Sim

a. Fabricante:

Monlel Sistemas de
Comunicação Lida

lb.

MTFM-98

Modelo:

I

C.

Calegoria:

2H

1

d. Certificado:

0916-06-0312

14.

Intensidade de campo no limite da área de serviço <= 91 dBu?

Sim

15.

As coordenadas geográficas do local de instalação são as mesmas do aviso que torna público a relação das
entidades SELECIONADAS para a prestação do serviço?

Não

16.

Conclusão da Análise

...

••• F _ _ _ _

~_,_

••

-

Ir':" 'I" .
Em relação a segunda análise técnica, o processo não encontra-se instruído. A entidade de~erá'i~m'<a~:i.,
fará a ligação estúdio x transmissor
I C.'i'~'- -::',)1,\ () CP";I:
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.igina Aparecida Monteiro
(Analista)
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MJNISTERIO DAS COMTJNICAÇOES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
D.EPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

ANÁLISE DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS
Referente Ofício no_J:>.L......:.."I......L}_--'/~ _,IRADCOMIDOS/SSCE-MC
Processon°

(J}, ,DOa O (~ •

1-'i3 !

I~Calidade; "5~

de

v) Ío

K/M! }I

- t>G

Entidade: _ _----'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

( ) única entidade no local ou;
( )com concorrentes: ( ) arquívado(s), ( ) em análise,( ) em exigêncía,( ) instruído

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
(_) Cumpridas integralmente - Processo instruído (10 Fase) .
.
(~) C,umpridfs parcialmente, restando a apresentação da seguinte documentação abaixo descrita:
(_) Cumpridas integralmente - Processo instruído (2 Fase) - ENTIDADE HABILITADA
8

Observações;

~J4c-

Brasília, ~/

O~/ / I

Analista

.

responsávcl:-I-~
_

___C.....=__='____"":........=.._ _ _ _ _ __ . . : . . _

JSIAPE:! "3 Lv tt rEj
I

EXIGÊNCIAS JURÍDICAS:
(_) Cumpridas integralmente
(_) Cumpridas parcialmente, restándo a apresentação da seguinte documentação:

Observações:

..

;
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ<?ES
C
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO ELETRONICA
.~
O~"
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA~M'dC\'
(6
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" - 3° andar - anexo oeste - sala 300 - 70044-900 - BrasíJia~R!ii:'>.-ca:
5
A

~~., ~

Fone: (61) 3311-6177 -Fax: (61) 3311-6617

:a

~~ ~~

.

Ofício n° -.hoe512011/RADCOMlDEOCISCE-MC
Brasília,

3

de

cH)cv\

~

de 2011.

·Ao Senhor

JAIRO JOSÉ FELISBINO
Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão
Rua José João Silvano, s I nO, Distrito de Morro Grande, Cx n° 21
88717-0001 Sangão I SC
Assunto: Solicitação de Documentos

".J

Senhor Representante,
Tendo em vista a análise realizada no processo n. ° 53000013793/10, na localidade de
Sangão I se, no qual essa Entidade requer autorização para execução do Serviço de Radiodifusão
Comunitária e considerando a documentação apresentada, cumpre-nos informar o que se segue:
A requerente solicitou a autorização do local de instalação do sistema irradiante à rua
SG 104, sin°, Centro de coordenadas 28S3839 e 49W0717 e a do estúdio 'a Rua 27 de setembro, sin°,
centro, com coordenadas geográficas 28S3817 de latitude e 49W0743 de longitude, afastando-se em 0.97
Km do local de transmissão.
Cumpre-nos esclarecer que, de acordo com a Legislação vigente o estúdio e o transmissor
devem ser instalados, preferencialmente, na mesma edificação, não sendo permitida a instalação de
estúdio auxiliar, nem o uso de freqüência destinados aos serviços auxiliares de radiodifusão e
correlatos ..

..~J

Diante ao exposto, solicitamos informação por parte da entidade de que forma será feita a
ligação estúdio e transmissor, encaminhando:
"descrição técnica detalhada" da comunicação do estúdio e o transmissor, tendo em
vista que a distância entre ambos é de 0,97 Km, devendo ser descrita e assinada pelo
engenheiro projetista responsável pelo projeto, visto que no ato da instalação a
mesma será verificada pela ANATEL.

Será facultado a essa entidade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento
deste ofício que está sendo acompanhado de AR Postal (Aviso de recebimento), apresentar os itens
solicitados sob pena de arquivamento do processo.
Outrossim, informamos que o referido prazo poderá ser prorrogado, por uma única vez,
por igual período, desde que a requerente ·apresente, no prazo para cumprimento das exigências, uma
solicitação formal neste sentido e ainda, toda a documentação enviada deverá ser a~entada no
original ou em cópia autenticada, conforme determinação disposta no subiteTT\~~1t31 í~Íf.í.1Nérnia:,
Complementar 01/2004,
,\,,,,~;,tén~ üilS \...O~!i.lt''';,
• CONFEF;t. COM O UP" :;;

I

Atenciosamente,

ônicaZ 7 JUN 10
~~~w..- JÚNIOR
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Ele
RAM - RADCOMIDEOC/SCE-MC

. ..,

I

i

j

~_I

------'
Sangão, 17 de Março de 2011

AO
MINIsTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASÍLIA-DF

MINlllTI!:RIO DJI. ~ COM U~IIC.iI, OOES
BRAS!LIA • OF

5300001379612011-98
SEAPAISCE

22K1SI2011..QS :24

Ref.: Oficio-n(}-ta8ynon~OMIDEOC/SCE-MC
Processc(no:
)
Prezado(s) Sr(~~f'----

,)

,~.

Referente ao oficio acima, segue descrição detalhada da situação de
comunicação entre o estúdio e o transmissor/antena da Radcom, da Associação
de Radiodifusão Comunitária de Sangão.
Descrição técnica detalhada:

I,

)

A necessidade de colocar o estúdio afastado do local do transmissor da
Radcom surgiu devido aos seguintes fatores:
O local proposto para o transmissor/antena, possui melhor cobertura de
sinal para as comunidades do município de Sangão, a serem atendidas pela
Radcom.
, não possui nenhuma emissora de rádio ou tv, e a Radcom
será a primeira emissora de radiodifusão do município, um veículo de
comunicação de grande importância para a comunidade.
O local específico das coordenadas geográficas do ,aviso de habilitação da
Radcom de Sangão/SC, não possui boa cobertura de sinal para as comunidades
do município, pois a topografia do terreno é bastante acidentada.
A Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão, ganhou
gratuitamente, o local para a instalação da Radcom na Rua SG 104, SN Centro - Sangão/SC.
Neste local será construído o Centro Poliesportivo do Município de
Sangão, com várias instalações fisicas, que também abrigarão a Radcom da
Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão.
Enquanto não ficar pronto estas instalações que abrigarão a Radcom de
Sangão (Sede, Estúdio, Transmissor, Sistema Irradiante), solicitamos no projeto
técnico encaminhado, que o estúdio fique na Rua 27 de Setembro, SN - Centro,
e o Transmissor/Antena fique na Rua SG 104, SN - Centro, locais que distam
097 Km.
....,,--.;;. . - ..
,
. ...,I\~rl'1.rj) iRI'JQ, ,rv" ' .
O transmissor, ficará instalado em uma casa provisória de :1~M~ªª~jJj.·~..;\518f'~"
lado de uma torre para a antena, na Rua SG 104, SN - Centro - Sati~:$@l(Oi0F".
DOCUMENTO ANEXADO
NESTA DATA

? í JUN lO~l

... &A

{' ..... I
"-,

~.
,~.

/

1

Concluídas as obras do Centro Poliesportivo de Sangão (que

')

Q'""-

R:J·:

são

L,·

P,"

10 2.

h"

í.:~

~

abrigara~; ;:.J

instalações Radcom de Sangão), a sede da Associação, o estúdio, o transmissor,
e a antena, ficarão todos na mesma edificação neste local. Nesta ocasião, será
solicitada outra licença da Radcom para esta nova situação.
No momento, com a instalação do estúdio na Rua 27 de Setembro, SN Centro - Sangão - SC, a interligação entre este, e o transmissor na Rua SG 104,
SN - Centro - Sangão - SC, será feira por linha fisica da operadora de telefonia
fixa BrasilTelecom (atualmente operadora OI). Trata-se de um linha LPP, linha
privada permanente, que é disponibilizada pelas operadoras de telefonia fixa
para emissoras de radiodifusão a baixo custo mensal.
Como não é permitido o uso de link aéreo, nas freqüências destinadas aos
serviços auxiliares de radiodifusão e correlatos para emissoras de Radcom, esta
foi a alternativa encontrada para solucionar a situação atual da Radcom de
Sangão-SC.
Como dissemos acima, trata-se de uma situação provisória, posteriormente
a Radcom de Sangão ficará integralmente instalada na mesma edificação, a Rua
SG 104, SN - Centro - Sangão - SC.

Atenciosamente

'-o.,:}
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SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA
Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" 3° andar - anexo oeste _ sala 300
Brasília - DF
Cep - 70044-900
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO

ROTEIRO DE ANÁLISE TÉCNICA DE RADCOM
Identificação do Processo
Número:

53000.013793/10

Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE SANGÃO

Aviso:

31

Localidade/UF:

Publicação:

05/02/2010

Prazo:

22/03/2010

COORDENADAS

\

Sangao/SC

Canal:

285

DISTÂNCIA

Proposta (A)

IBGE (B)

Latitude:

28S3839

28S3816

Longitude

49W0717

49W0745

Distância A:B
(IBGE)

1.04

Processo

.1

1

.

2.

I

Entregou documentação tempestivamente?

Sim

Endereço da Antena Proposta

Rua SG 104, s/n°, Centro

2.1.

Endereço do Studio

Rua SG 104, s/n°, Centro

3.

Relação de concorrentes (d <= 4000 m)

Dependentes ordenados pela precedência do aviso de inscrição (d < 4000 m)

:.',)

5.

Conclusão com base na análise dos distanciamentos do mesmo canal

ACO

6.

A estação situa-se em municlpio de Faixa de Fronteira?

Não

7.

Declaração do representante legal da entidade relativa ao item 6.7, IX da Norma 02/98.

Sim

8.

Apresenta planta de arruamento que atende ao item 6.7, X da Norma 02/98?

9.

A área urbana da localidade é <= 3,5 km?

10.

Não

Endereço da Sede Administrativa da Emissora

Rua 27 de setembro, s/n°, Centro

11.

Este endereço está sediado na área da comunidade para qual a emissora pretende prestar o serviço?

12.

Conclusão da Análise

Sim

:~ -;::;;V;'P(1fl1 :\r'''''-;~" ".
'~;;(1:>iéMo

Em relação a primeira análise técnica, o processo encontra-se instruído

fv{JOJ::t
\J
08/04/2011

/

(

Regina Aparecida Monteiro.
(Analista)
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO

!...,. " .

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO .~.

ROTEIRO DE ANÁLISE DE INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO D
Identificação do Processo
Número:

53000.013793/10

Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE SANGÃO

Aviso:

31

Publicação:

Localidade/UF:

05/02/2010

Prazo:

Sangao/SC

22/03/2010

Canal:

285

Processo

1.

Entregou documentação tempestivamente?

Sim

2.

Apresentou Formulário padronizado DOULlRADCOM 02?

Sim

3.

Apresentou Declaração firmada pelo representante legal da entidade de que na ocorrência de interferência tomará
as providências previstas nas letras "a" e "b" do item 6.11 da Normal 02/98, Portaria 191 de 06/08/98, DOU
07/08/98?

4.

Apresentou planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, onde deverá estar
assinalado o local de instalação do sistema irradiante, com indicação da coordenadas geográficas com precisão de
segundos, e traçada a circunferência de até 1Km de raio. que limita a área abrangida pelo contorno de serviços?(nO
111 item 6.11\

Sim

5.

Apresentou diagrama de irradiação horizonal da antena transmissora, com a indicação do norte verdadeiro,
diagrama de irradiação vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto; no caso de antenas de
polarização circular ou elíptica, devem ser apresentadas curvas distintas das compontes horizontal e vertical dos
diagramas? (nO IV, item 6.11)

Sim

6.

Apresentou declaração do profissional habilitado de que a cota do terreno, no local de instalação do sitemà
irradiante, atende as condições exigidas no item 14.2.7.1 ou estado específico, conforme determina o item
14.2.7.1.1? (nO V, item 6.11)

Sim

)

7.
8.
9.

,J

10.

Sim

b.

Sim

Apresentou declaração do profissional habilitado atestando que a instalação proposta não fere os gabaritos de
proteção aos aeródromos, ou declaração do órgão competente do Ministério da Aeronáutica autorizando a
instalação proposta, ou se for o caso, declaração da inexistência de aeródromo na localidade? (nO VI, item 6.11)

Sim

Apresentou parecer coriclusivo. assinado pelo profissional habilitado. atestando q a instalação proposta atende a
todas as exigências das normas técnicas em vigor aplicáveis à mesma e que o contorno de 91 dBu da emissora não
fica situado a mais de 1Km de distância da antena transmissora

Sim

Apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à instalação proposta? (nO VIII, item 6.11)

Sim

Verificar no Formulário de Informação Técnicas se o Ganho de antena <= 0,0 dBu?

a. Ganho Maximo:

11.
12.
13.

a.

I

0.00

Antron Ind. eCom. Itda

b. Fabricante:

Altura da antena em relação ao solo <= 30m?

Sim

c. Modelo:

AD/1/2RC

AIIura:

20.00

Sim

Potência efetiva irradiada (ERP) <= 25W (-16.02 dBk)?

Sim

O transmissor está certificado?

Sim

a. Fabricante:

Montei Sistemas de
Comunicação LIda

Ib.

MTFM-98

Modelo:

I

c. Calegoria:

2H

I

d. Certificado:

0916·06-0312

14.

Intensidade de campo no limite da área de serviço <= 91 dBu?

Sim

15.

As coordenadas geográficas do local de instalação são as mesmas do aviso que torna público a relação das
entidades SELECIONADAS para a prestação do serviço?

Não

16.

Conclusão da Análise
I

Em relação a segunda análise técnica, o processo encontra-se instruído.
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Regina Aparecida Monteiro
(Analista)
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RadCom
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1 dY1

I

GANHO max (Gil

I 101. lo IdB

ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO

I I 121 O Im

ALTURA DA TORRE

ALTITUDE DO LOCAL

I 141.71. ió.lm

I 12151.10 Im

9 - LINHA DE TRANSMISSÃO
FABRICANTE

MODELO

IKIMlpl IclAIBlolsl IElslpl lEI IslIlslTI ILITI
COMPRIMENTO(L)

141 O I. 101m

ATENUAÇÃO EM 100 m (AL)

IRIGICI211131 I I

PERDAS NA LINHA (PL)

I 141. 13 IdB

EFICIÊNCIA DA LINHA (11)

I I 111. bJdB

lo 1.16 h 1
-(I'U

Perdas na linha (PL)=.L..AL..

Eficiência da linha (EF) = 10

10

100

10 - POTÊNCIA EFETIVA IRRADIADA (ERP)
ERP (dBk)=IO log (Pt. Ght. Gvt." ) = 10 log (0,025 x I x I x 0,67)
Pt
Ght
Gvt
"

=
=
=
=

= -

17,76 dBk

Potência do transmissor, em kW.
Ganho da antena, no plano horizontal, em vezes.
Ganho da antena, no plano vertical, em vezes
Eficiência da linha de transmissão

Obs.: Apotência efetiva irradiada (ERP) por emissora do RadCom deverá ser igualou inferior a25
Watts.
II -INTENSIDADE DE CAMPO NO LIMITE DA ÁREA DE SERViÇO

E(dBIl) = 107 + ERP(dBk) - 20 log d(km)
ERP(dBk) TI potência efetiva irradiada
d(km) = distância da antena transmissora ao limite da área de serviço (raio da área de serviço)
E(dBIl) = 107 + - 17,76 -20 log I = 89,24 (dBIl)
Obs.: Omáximo valor de intensidade de campo no limite da área de serviço será de 91 dBIl.
12 - OUTRAS INFORMA ÕES DE INTERESSE
- A POTÊNCIA DE OPERAÇÃO DO TRANSMISSOR SERÁ DE 25 WATTS.
- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA EMISSORA: 00:00 ÀS 24:00 HORAS.
- SERÁ UTILIZADO UM TRANSMISSOR AUXILIAR PARA EVENTUAIS DEFEITOS
NO TRANSMISSOR PRINCIPAL (VER FOLHA ANEXA)

13- DADOS DO ENGENHEIRO PROJETISTA
NOME COMPLETO

Is 1É IRIGII 101 IL1Ui I 1s I 1CJU Is 1T12.I D 1I 101 1 1 I I 1 I I I I I I 1 LJ
REG.CREA
ENDEREÇO
~ISI211111-111 1&~0-1 IAII~~tJ&QJ IGIUIIIMIAIRIÃJ~-'SI 151_U
ENDEREÇO (CONTINUAÇÃO)
BAIRRO
LICIDADEI I 1 1 I I I I I U~U_LI
Lc.IEINITIRlol
I 1UF I I
ITlulBIAIRIÃlol
W_LI_-.U.
I I I
1 I IFAXI I I 1
I I Lsld
CEP
TELEFONE
181s
h 1old_J~hloJ ~ I41s1 -13161 216151513 1i I I I I I - I 1 1 1 I I I I 1
E-MAIL
IEINIGl!~~ II IR191 s IEIRlQ.l_!J~l~l~~l~~I.2J~lL.LQ_l@I GI~.~~_.l!:Lls:1 QJ IYIJ

\

)

~.

S Co''':
1;>-:
. \.

ô~
~Rs.JM

ANEXO 14 - MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO

~~ .cf;

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJETO TÉCNICO OU
ALTERAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO

9~ . ç,

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica - Departamento de Outorga de
Serv os
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

l-SERVIÇO
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA - RadCom
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
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SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA _
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

RELATÓRIO FINAL - ENTIDADE SELECIONADA E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 064 /2011/RADCOMlDEOC/SCEIMC

REFERÊNCIA:

Processo

nº

53000.013793/2010,

protocolizado

em

23/03/2010.

)

OBJETO: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
INTERESSADO: Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão,
município de Sangão, Estado de Santa Catarina;

I - INTRODUÇÃO

1.

A Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão inscrita no CNPJ sob o número

09.642.288/0001-72, no Estado de Santa Catarina, com sede na Rua 27 de setembro, s/n°,

,J

Centro, município de Sangão, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
conforme requerimento datado de 14/03/201Osubscrito por representante legal, no qual
demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 03 de junho de 1998.

2.

A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos

termos do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da ;U~i~·?Yi8P.;9.,:ç-., de
05/02/2010, com prazo final em 22/03/2010 que contempla a localidade!~~~rt~~n~r~ip*~lar
o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

"
~.,

3.

I

JUN 1:)11
'

Em atendimento à citada convocação e ainda, considerando a distÊc~a de 4 ~ ~~~~s

interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou '~~u

,~

,I

interesse na prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.

11 - RELATÓRIO
•

4.

atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos

O Departamento de Outorga de Serviços, em atendimento às Normas e critérios

estabelecidos para a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado
pela requerente, de acordo com petição de folha 01, bem como toda a documentação
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente processo

administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de
19.02.1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 03.03.1998 e Norma Complementar nO 01/2004.

5.

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
Jonas Goulart, s/no, Centro, no município de Sangão ,Estado de Santa Catarina, de coordenadas
geográficas em 28°38'18"S de latitude e 49°0728"W de longitude. Estas coordenadas foram não
alteradas, antes mesmo da primeira análise técnica.

6.

A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográficas

indicadas foram aceitas pelo que se depreende da memória do documento de folha 131,
denominado de "Roteiro de Análise Técnica de RadCom", que por sua vez trata de outros dados,
quais sejam: 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. Vale

salientar que posteriormente à realização da primeira análise a entidade apontou novas
coordenadas e endereço, o que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que
constatou a possibilidade de aceitação dos novos dados, conforme novo Roteiro de Análise
Técnica às fls. 195 dos autos.

7.

Considerando a seleção desta requerente , bem como a documentação que foi

encaminhada pela requerente, constatou-se que o processo encontrava-se juridicamente regular e
instruído tendo sido solicitada a apresentação das certidões dos dirigentes associativos, relativas
aos feitos criminais (Justiça Comum e Federal) dos últimos cinco anos do local de residência, em
atenção ao disposto na COTA nO 261/201OIDPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU e a apresentação do

.

I

.;~~)

.

~

.

~~

projeto técnico, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Nom1a Cfl~ecf5
132 a 197).

8.

Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o "Formulário de Informações Técnicas" -

fi 169, fInnado pelo engenheiro responsável , seguindo-se o roteiro de verificação de instalação
da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complementar 01/2004, em especial as
exigências inscritas em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se na folha 196.
Ressaltamos que nestes documentos constam 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.

09.

Por fim, a documentação exigida pela legislação específica e contida nos autos, mais

especificamente no intervalo de folhas 01 a 197, dos autos, corresponde ao que se segue:

•

Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às fmalidades e requisitos da
Lei 9612/98 e pressupostos da Norma Complementar nO 0112004;

•

ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente
registradas e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil
Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei 9612/98;

!-

~.----)

..
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•

comprovantes relativos a maioridade e nacionalidade dos dirigentes;

•

manifestações de apoio à iniciativa da requerente, formulados e encaminhados
pela comunidade;

•

Projeto Técnico conforme disposto no subitem 12.1 e alíneas da Norma
Complementar 01/2004;
•

declarações relativas aos integrantes do quadro administrativo da

requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme
nas
r - ... _ ............indicado
.....--. ... .
~

alíneas "h", "i" e "J'" da Norma Complementar 01Í2di)!çc~/~tAA~
demais
1 '''~1' ,~(tnrr (rIS vJ~!.J.1h,..l'·
I 'Q"rcr . ;"rJ/,4 t' c,r"
declarações e documentos requeridos com intuito'--aê 'Commnar algun~
dados informados;
•
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certidões dos dirigentes associativos, relativ~aos feitos criminait

(Justiça Comum e Federal) dos últimos cinco anos'-crv local de Iêsídicia;
bem como se em desfavor destes há existência de imputação execução de

\

I

~:I

B(12}
. J

..

I

\
serviço de radiodifusão clandestina em atenção ao disposto na COTA nO
261/20 1OIDPF/CGCE/CONJUR-MC/AGU.

lU - CONCLUSÃO
10.

O Departamento de Outorga de Serviços, 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, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:

•

nome: Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão;

•

quadro diretivo
NOME DO DIRIGENTE

CARGO

Jairo José Felesbino

•

Daiane Menegali Vieira

Diretor Geral
Dir. Administrativo

Amauri Vicente

Dir. de Operações

localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua SG 104, s/n° ,Centro, município de Sangão , Estado de Santa Catarina.

•

coordenadas geográficas
28°38'39"S de latitude e 49°07'17" W de longitude, correspondentes aos dados
dispostos no "Roteiro de Análise Técnica" - fIs 195, bem como "Formulário
de Informações Técnicas" fi. 169 e que se referem à localização da estação.

11.

Por todo o exposto, entendemos que o presente processo encontra-se devidamente instruído

e opinamos pelo seu encaminhamento à Consultoria Jurídica para prosseguimento.

(/Jj;;BRelator da conclusão Jurídica

L1JCiana coeffw Costa

C~ àQ S0rviç{)

-.1r r~ c. i;..<jfw·"ü Comunlténa

M~ j-!i::':,'S
SERACJCOF<AC/DEOC/SC

Brasília, 12 de abril de 2011.
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Relator da conclusão Técnica
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De.cordo.

À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de comunJc_
.....
Eletrônica.
Brasília,

~

J~ de ~

de 2011.

~d~.

VILMAD FÁTIMAAL~NGAFANIS
Coordenadora Serviços de RadIOdifusão Comunitária
Substituta
De acordo.

À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.,
Brasília,

/1

.(

~

de

de 2011.

DERMEV~JUNIOR

Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação' Eletrônica

eav~.

'O-

Aprovo o Relatório nº 064/2011/RADCOMlDEOC/SCEIMC. Encaminhe-se ft() gemor Miffi*o
d8-EStad6 Elas Ce:FR:l)llica,g~ para exame e parecer.
~
de2011.

GENIL

D ALBUQUERQUE NETO
rviços de Comunicação Eletrônica
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RELAÇÃO DE PROCESSOS CONCORRENTES PARA A EXECUÇÃO DO

SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

IUF: SC

MUNICÍPIO: Sangão
SELECIONADA: Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão
N° DO PROCESSO: 53000013793/10

Critérios adotados para seleção: Atendimento aos preceitos da Lei 9612/98 de 19/02/1998,
ao Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária aprovado pelo Decreto 2615/98
de 03/06/1998, à Norma Complementar 0112004, aprovada pela Portaria do Ministério das
Comunicações nO 103 de 23/0112004 e alterada pela Portaria n° 448 de 13/10/2005.

SEM· CONCORRENTES - ÚNICA INTERESSADA NA LOCALIDADE

(' :\,

Brasília, 12 de abril de 2011.
Responsável:

.oe

Che+e da SaIV!çO ,~ '>·~iftlsf,') Comunltána
~.~~ !'~,'í!H25

SERACICORt\C/DEOC/SC

~/,
, !

I

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURíDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURíDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÕNICA

PARECER NQ 505/2011/MMM/CGCE/CONjUR-MC/AGU
PROCESSO Nº 53000.013793/2010-73
INTERESSADO: Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão
Requerimento solicitando autorização para explorar o serviço de
ASSUNTO:
radiodifusão comunitária no Município de Sangão, Estado de Santa Catarina. A
documentação apresentada obedece aos padrões legais. Pelo deferimento do
.
pedido.
Senhora Coordenadora-Geral
Comunicação Eletrônica,

Substituta

de

Assuntos

jurídicos

de

1- DO RELATÓRIO
)

1.
A Secretaria de Serviços de Comunicação EletrôlJita submeteu ao
crivo desta Consultoria jurídica, processo relativo à al:rtorizaç-ão"para execução do
serviço de radiodifusão comunitária, no Município de Sangão, Estado dE; Santa
Catarina.

2.
O Aviso de Habilitação nº 01/2010 concernente à localidade em
questão foi publicado no Diário Oficial da União do dia 05 de fevereiro de 2010,
sendo o prazo final para a entrega do requerimento e documentos exigidos
legalmente, prorrogado pelo Aviso nº 02/2010 para o dia 06 de maio de 2010. De
acordo com o protocolo acostado no documento de fls. 01, o requerimento é
tempestivo.
3.
O comparecimento desta Consultoria no feito se faz necessano, em
razão do que preconiza a Lei Complementar nQ 73, de 10 de fevereiro de 1993, em
especial o que inscreve o seu Capítulo VI, definindo a competência "Das
Consultorias Jurídicas" no contexto da Advocacia-Geral da União, vejamos:

)

"Art. 11- As consultorias Jurídicas, órgão administrativamente
subordinados aos Ministros de Estado, ao secretário-geral e aos
demais titulares de Secretarias da Presidência da República e ao
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete, especialmente:
1assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo,'
I!exercer a coordenação dos órgãos jurídicos dos respectivos
órgãos autônomos e entidades vinculadas;
1/1fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e
dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em
suas áreas de atuação e coordenação quando não houver
orientação normativa do Advogado-Geral da União,'
IVelaborar estudos e preparar informações, por solicitação de
autoridade indicada no caput deste artigo,'
Vassistir a autoridade assessorada no controle internCi'da-.-- _.... _.
legalidade administrativa dos atos a serem por ela pratic:adôsÇO +'l)Sj!C~
.,
ou já efetlvado..s, .e ,d~queles oriundos de órgão ou ent/d~~óri~ ~s CO!1'!:~""""
sob coordenaçao jur/dlca;
fCoJNFEF:;·. vOM (' Cr."i:
VIexaminar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Minis ério,
2 7 JUN Z011
Secretaria e Estado-Maior das Forças Armadas:
a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos con atos
ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrado :
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou de idie a
~.~
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" - sala 920 - CEP 70.044-900 - Brasnla - DF
Telefones: (61) 3311-6535/311-6197
Fax: (61) 3311-6602
Email: conjur@mc.gov.br
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dispensa, de licitação".
II - DAS MEDIDAS ADOTADAS POR ESTA CONSULTORIA JURíDICA
4.
Necessário consignar que esta Consultoria jurídica ao analisar os
procedimentos relativos às outorgas para exploração de serviço de radiodifusão
comunitária, e diante de recomendação do Ministério Público Federal, expediu a
COTA nº 261/2010/DPF/CGCE/CONjUR-MC/AGU, onde recomendou à Secretaria de
Serviços de Comunicação Eletrônica a adoção de providências no sentido da
verificação da idoneidade moral da entidade bem como de seu quadro diretivo,
frente ao disposto no artigo 34 alínea "a" da lei nQ 4117/62, aplicável ao serviço de
radiodifusão comunitária de acordo com o artigo 2º da lei nº 4117/62 com redação
determinada pela Medida Provisória nº 2216-37/2001.
5.
Assim, face aos mais comezinhos princípios que regulamentam o
setor de radiodifusão, bem como a própria Administração Pública em si,
recomendamos que fossem carreados aos autos documentos que pudessem
comprovar a idoneidade dos dirigentes das entidades aptas a receber o serviço,
bem como informação acerca de eventual prestação de serviço de radiodifusão
clandestino pela entidade.
6.
A Secretaria de Serviço de Comunicação Eletrônica, visando dar
cumprimento ao disposto na COTA nº 261/2010/DPF/CGCE/CONjUR-MC/AGU, instou
a entidade a se manifestar e apresentar a documentação exigida.
7.
Em atendimento ao solicitado, a entidade carreou aos autos as
competentes certidões criminais dos seus dirigentes associativos, no que se refere
a feitos no âmbito da justiça Estadual e Federal dos últimos 5 (cinco) anos do local
de residência.
8.
Por sua vez, informou a Secretaria Serviços de Comunicação
Eletrônica que em face da entidade e de seus dirigentes, não há nenhum registro
de fiscalização por operação clandestina nos últimos 5 (cinco) anos.

9.

Eis o breve escorço fático que envolve a matéria em questão.

111- DOS FUNDAMENTOS lEGAIS E NORMATIVOS
A requerente manifestou interesse em executar o Serviço de
10.
Radiodifusão Comunitária, nos termos do art. 12, do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nQ 2.615, de 3 de junho de 1998,
vejamos:
'~rt. 12. As entidades interessadas em executar o RadCom deverão
apresentar requerimento
ao Ministério das Comunicações,
demonstrando seu interesse, indicando a área onde pretendem
prestar o Serviço e solicitando a designação de canal para a
respectiva prestação. "

11.
Da análise da documentação apresentada, em atendimento aos
preceitos da lei nQ 4117/1962, de 27 de agosto de 1962, lei nº 9612, 19 de
fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nQ 2.615, de 03 de junho de 1998, da Norma Complementar
nQ 01/2004, aprovada pela Portaria nQ 103, de 23 de janeiro de 2004, constatou-se o
que se segue.
12.
A requerente foi a única entidade que demonstrou interesse na
prestação do serviço, não havendo concorrentes, segundo o item 3 do Relatório nº

M~
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064/2011/RADCOM/DEOC/SCE/MC ( fls. 198/200).
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13.
Foram juntados aos autos, os atos constitutivos da entidadeY,
-f...'Jif'J~
compreendendo as atas de constituição e de eleição dos dirigentes, bem como o
sal.,?"
.
seu Estatuto Social, que comprovam a natureza jurídica de entidade comunitária,
conforme estabelecido no artigo 7º da Lei nº 9612/98 e art. 11 do Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária aprovado Decreto 2615/1998.
14.
A entidade ainda juntou as declarações de responsabilidade firmadas
por seus dirigentes, as manifestações de apoio da respectiva comunidade, entre
instituições e pessoas jurídicas da localidade, estando toda a documentação juntada
de acordo com as normas legais, conforme se verifica do Relatório nº
064/2011/RADCOM/DEOC/SCE/MC ( fls. 198/200).
15.
Em relação as exigências técnicas necessárias à autorização
pleiteada nos presentes autos, estas estão em consonância com o estabelecido na
legislação, basicamente as regras da Norma nQ. 01/2004, conforme demonstrado no
Relatório Final emitido pela Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica ( fls.
198/200).

)

16.
Para o cumprimento da Cota nº 261/2010/DPF/CGCE/CONjUR-MC/AGU
foram carreados aos autos, as certidões criminais dos dirigentes da entidade,
através da qual se denota que em face deles não existe nenhuma demanda que
possa desabonar sua idoneidade para a execução do serviço de radiodifusão
comunitária ( fls.138/161).
17.
Através de pesquisa realizada no sistema de fiscalização da ANATEL,
não foi verificada nenhuma espécie de imputação acerca da prestação de serviço
de radiodifusão clandestina que recaísse na entidade, bem como nos seus
dirigentes, o que faz com que a verificação acerca de eventual atividade
clandestina, nos termos da Recomendação do D. Ministério Público Federal, reste
completa ( fls.135),
IV - DA CONCLUSÃO
18.
Com base nas informações apresentadas pelo Departamento de
Outorga de Serviços emitidas no Relatório Final, verifica-se que o processo se
encontra devidamente munido dos documentos necessários ao deferimento do
pleito, estando em conformidade com a legislação que regula os atos de
autorização para exploração do serviço de radiodifusão Comunitária, cuja outorga
deverá seguir os preceitos do art. 62 , parágrafo único, da Lei nQ. 9.612, de 1998,
19.
Por derradeiro, resta informar que o Congresso Nacional, deverá
apreciar a matéria e deliberar sobre o ato de autorização, visando produzir seus
efeitos legais, com fulcro no § 3º do art, 223 da Constituição da República
Federativa do Brasil.
20.
Diante do exposto, esta Consultoria jurídica, órgão de execução da
Advocacia-Geral da União, posiciona-se pelo regular prosseguimento do feito, tendo
em vista a inexistência de óbice jurídico ao seu deferimento. Ao tempo em que
pugnamos pelo encaminhamento dos autos à Secretaria de Serviços de
Comunicação Eletrônica para prosseguimento.
21.

Este é o Parecer que passo a submeter à consideração superior.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURíDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURíDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DESPACHO NQ 418/2011/DLP/CGCE/CONJUR-MC/AGU
PROCESSO PRINCIPAL Nº 53000.013793/2010-76
ASSUNTO: Requerimento solicitando autorização para explorar o serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Sangão, Estado de Santa Catarina. A
documentação apresentada obedece aos padrões legais. Pelo deferimento do
pedido.
Aprovo o Parecer n Q505/2011/MMM/CGCE/CONJUR-MC/AGU.
Encaminhem-se os autos à apreciação pelo Sr. Consultor Jurídico.

)

da
ntos Jurídicos de Comunicação Eletrônica

)
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURíDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURíDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DESPACHO N2 419/2011/RZLlGAB/CONjUR-MC/AGU
PROCESSO PRINCIPAL Nº 53000.013793/2010-73
ASSUNTO: Requerimento solicitando autorização para explorar o serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Sangão Estado de Santa Catarina. A
documentação apresentada obedece aos padrões legais. Pelo deferimento do
pedido.

Aprovo o DESPACHO Nº 418/2011/DLP/CGCE/CONjUR-MC/AGU, da
lavra da Sra. Coordenadora-Geral Substituta de Assuntos jurídicos de Comunicação
Eletrônica, que aprovou o Parecer n 2 505/2011/MMM/CGCE/CONjUR-MC/AGU.

)
Encaminhem-se os autos à Secretaria de Comunicação Eletrônica
para a tomada das providências cabíveis.

Brasília,J 1- de (/}'YUUA9'

de 2011.

)

27 JUNZOil

Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" - sala 920 - CEP 70.044-900 - Brasflia - DF
Telefones: (61) 3311-6535/311-6197
Fax: (61) 3311-6602
Email: conjur@mc.gov.br

PORTARIA N~ 2 O1

DE

6

DE JUNHO

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°
53000.013793-2010, resolve:
Art. 12 Outorgar autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de
Sangão, com sede na Rua 27 de setembro, s/n°, Centro, Município de Sangão, Estado de Santa
Catarina, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 22 A entidade autorizada deverá operar com o sistema irrádiante localizado
nas coordenadas geográficas com latitude em 28°38'39'''S e longitude em 49°07' 17"W,
utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 32 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução
do serviço, em caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministro de Estado das Comunic ções
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MINIsTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica

DESPACHO

Assunto: Encaminhamento de Cópia de Processo à Presidência da República.

Tendo em vista a publicação da Portaria n° 201, de 06/06/2011, no Diário Oficial
da União de 08/06/2011, que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Sangão a
executar o serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Sangão / SC, consoante com o
disposto no § 3° do art. 223 da Constituição, encaminhe-se o processo nO 53000.013793/2010,
em cópia autenticada, acompanhado do ato de outorga e exposição de motivos, ao Gabinete do
Ministro de Estado das Comunicações, para posterior envio à Presidência da República.

À consideração superior.
Brasília, 08 de junho de 2011.
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21runa 7'/Ufieco gonçafvfs áe :Meálíros
Siape n.o 1786956
Agente Administrativo

De acordo com o Despacho. À consideração do Senhor Coordenador-Geral de
Radiodifusão Comunitária.
Brasília, ~ de junho de 2011.

SIBELA LEANDRA PORTELLA MATIAS
Coordenadora de Serviço de Radiodifusão Comunitária

De acordo. Encaminhe-se ao Gabinete do Ministro de Estado das Comunicações
para as providências.
BPGM/CGRC

/'

Brasília,3 de junho de 2011.

Coordenador-Geral de Radiodifusão Comunitária

BPGM/53000.01379312010/CGRC
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS DO GABINETE
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 722
70044-900 Brasília-DF
Tel.: (61)311-6242 - 321-7484 - Fax: (61)311-6583

Oficio nº

40

/201VGM-MC

Brasília,03de agosto

de2011.

Ao Senhor
LUÍS ALBERTO DOS SANTOS
Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais
Palácio do Planalto, 4º andar
70150-900 Brasília-DF
Assunto: Encaminha anexo(s)
Senhor Subchefe,
Atendendo à orientação dessa Subchefta e ao que dispõe o Decreto nº 3.714, de 3 de janeiro de
2001, referente à transmissão eletrônica de documentos, encaminho, em anexo, os seguintes processos:
MC 00372 2011 o
- 53000.053296/2006 /
MC 00374 2011('
- 53000.004490/2008 ~
MC 00375 2011 o
- 53000.045702/2005 /
MC 00376 2011 "
- 53000.047664/2007/
MC 00377 2011 ,
- 53000.051987/2006/
MC 00378 2011 O
- 53000.093839/2006 ~
MC 00382 2011 "
- 53000.013793/2010 /

0~011

'MC
O
- 53000.013914/2100

~8'\'

'.

MC003902011 ....
- 53000.054294/2006 I
MC 003912011 Q
- 53000.064543/2006 /
Atenciosamente,

p~eg~~
Coordenador-Geral
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