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Nº 102, terça-feira, 30 de maio de 2017

.

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 3.023, DE 29 DE MAIO DE 2017
Habilitação à fruição dos benefícios fiscais
de que trata o art. 4º da Lei nº 8.248, de 23
de outubro de 1991.
OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES E DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da
Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 22, § 2º, do
Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que
consta no Processo MCTI nº 01200.702825/2016-44, de 29 de agosto
de 2016, resolvem:
Art. 1º Habilitar a empresa Serdia Eletrônica Industrial Ltda.,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 80.787.443/0001-03, à fruição dos
benefícios fiscais de que trata o Decreto nº 5.906, de 2006, quando da
fabricação do seguinte bem:
- Circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos,
montados, do tipo placa-mãe (motherboard).
§ 1º Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de
operação e os cabos para interconexão e de alimentação que, em
quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo,
conforme consta no respectivo processo.
§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI relativo às matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem empregados
na industrialização do bem relacionado neste artigo.
Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não
atenda ao disposto no art. 2º da Portaria Interministerial
MCT/MDIC/MF nº 1.355, de 15 de dezembro de 2014, publicada em
16 de dezembro de 2014.
Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem
relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Parágrafo único. Os modelos do produto relacionados na
nota fiscal devem constar do processo MCTI nº 01200.702825/201644, de 29 de agosto de 2016.
Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa ou cancelada, a
qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da
Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender
ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº
5.906, de 2006.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização do bem relacionado no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Parágrafo único. Os modelos do produto relacionados na
nota fiscal devem constar do processo MCTI nº 01200.702825/201644, de 29 de agosto de 2016.
Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa ou cancelada, a
qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da
Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender
ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº
5.906, de 2006.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
MARCOS PEREIRA
Ministro de Estado da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços
PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 3.026, DE 29 DE MAIO DE 2017
Cancelamento de habilitação à fruição dos
incentivos fiscais de que trata o art. 4º da
Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.
OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES E DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da
Constituição Federal, e o art. 22, § 2º, do Decreto nº 5.906, de 26 de
setembro de 2006, e considerando o que consta no Processo MCTIC
nº 01250.001573/2017-28, de 10 de janeiro de 2017, resolvem:
Art.1º Cancelar, a pedido da interessada, a habilitação à
fruição dos incentivos fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 5.906,
de 2006, de titularidade da empresa Aceno Digital Tecnologia em
Sistemas Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 05.328.246/0001-00,
concedida por seguinte Portaria Interministerial:
Portaria Interministerial MCTI/MDIC
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PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 3.024, DE 29 DE MAIO DE 2017
Habilitação à fruição dos benefícios fiscais
de que trata o art. 4º da Lei nº 8.248, de 23
de outubro de 1991.
OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES E DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da
Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 22, § 2º, do
Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que
consta no Processo MCTI nº 01200.702825/2016-44, de 29 de agosto
de 2016, resolvem:
Art. 1º Habilitar a empresa Serdia Eletrônica Industrial Ltda.,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 80.787.443/0003-75, à fruição dos
benefícios fiscais de que trata o Decreto nº 5.906, de 2006, quando da
fabricação do seguinte bem:
- Circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos,
montados, do tipo placa-mãe (motherboard).
§ 1º Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os manuais de
operação e os cabos para interconexão e de alimentação que, em
quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste artigo,
conforme consta no respectivo processo.
§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI relativo às matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem empregados
na industrialização do bem relacionado neste artigo.
Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não atenda ao disposto no art. 2º da Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF
nº 406, de 12 de junho de 2015, publicada em 15 de junho de 2015.
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Art. 2º Determinar que os benefícios fiscais referidos no art.
lº do Decreto nº 5.906, de 2006, usufruídos pela empresa, relativos
aos tributos do período do inadimplemento, deverão ser ressarcidos
em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991,
e no art. 36 desse mesmo Decreto.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações

GILBERTO KASSAB
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
MARCOS PEREIRA
Ministro de Estado da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços
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MARCOS PEREIRA
Ministro de Estado da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços
PORTARIA Nº 2.998, DE 29 DE MAIO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição,
resolve:
Art. 1º Instituir o Conselho Consultivo do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, como órgão de assessoramento do Ministro de Estado, competindo-lhe:
I - discutir a política de Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações como fonte e parte integrante da política nacional de
desenvolvimento;
II - formular, em sincronia com as demais políticas governamentais, planos, metas e prioridades referentes à Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com as especificações de instrumentos e de recursos;
III - efetuar avaliações relativas à execução da política nacional de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;
IV - propor instrumentos de monitoramento e mensuração
que apoiem o processo de avaliação periódica das políticas, planos,
metas e prioridades vigentes na área de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;
V - opinar sobre propostas ou programas que possam causar
impactos à política nacional de desenvolvimento científico e tecnológico, bem como sobre atos normativos de qualquer natureza que
objetivem regulamentá-la;
VI - apoiar as iniciativas de mapeamento de demandas e de
estabelecimento de prioridades em políticas voltadas à inovação e
governança no ambiente digital;
VII - elaborar propostas ou indicar temas para discussão nas
reuniões plenárias do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia CCT;
VIII - tratar de quaisquer outros assuntos solicitados pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
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Art. 2º O Conselho Consultivo terá a seguinte composição:
a) o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, que exercerá a função de Coordenador;
b) os membros do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia - CCT, previstos nos incisos XIV e XV do art. 2º do Decreto
nº 8.898, de 9 de novembro de 2016;
c) o Secretário-Executivo do MCTIC;
d) o Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC;
e) o Secretário de Desenvolvimento Tecnológico do MCTIC;
f) o Secretário de Política de Informática do MCTIC;
g) o Secretário de Telecomunicações do MCTIC;
h) o Secretário de Radiodifusão do MCTIC;
i) o Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
j) o Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq;
k) o Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL;
l) o Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT;
m) o Presidente da Telecomunicações Brasileiras - S/A Telebras;
n) o Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações poderá convidar especialistas com
notório saber e personalidades relacionadas às áreas de Ciências,
Tecnologia, Inovações e Comunicações para participarem das reuniões, contudo, estes não terão direito a participar das votações,
deliberações e proposições.
Art. 3º A Secretaria Executiva do Conselho Consultivo será
exercida pelo Subsecretário de Conselhos e Comissões do MCTIC.
Art. 4º As reuniões deliberativas do Conselho Consultivo
somente poderão realizar-se com a presença de, no mínimo, metade
de seus Conselheiros.
Parágrafo único. O Conselho Consultivo deliberará por
maioria simples dos conselheiros presentes à reunião.
Art. 5º As reuniões do Conselho Consultivo ocorrerão sempre que necessárias e serão convocadas pelo Ministro de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ou pelo SecretárioExecutivo do Conselho Consultivo.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria nº 2.544, de 12 de maio de 2017,
publicada no DOU nº 91, de 15 de maio de 2017, Seção 1, p. 12.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA Nº 3.018, DE 29 DE MAIO DE 2017
Altera as Portarias nº 1.289, de 16 de março de 2017, e MC nº 925, de 22 de agosto
de 2014, para os casos de utilização de
Redes de Frequência Única (SFN - Single
Frequency Networks).
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II, da Constituição
Federal,
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o uso de
canais virtuais de forma complementar ao disposto nas Portarias MCTIC nº 1.289, de 16 de março de 2017, e MC nº 925, de 22 de agosto
de 2014, para os casos de utilização de Redes de Frequência Única
(SFN - Single Frequency Networks), e
CONSIDERANDO a definição de Redes de Frequência Única estabelecida pela Portaria MC nº 925, de 2014, resolve:
Art. 1º A Portaria MCTIC nº 1.289, de 16 de março de 2017,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
Art. 1º-A. As entidades de que trata esta Portaria e que
operem em redes de frequência única deverão utilizar o mesmo número de canal virtual designado à estação da qual fazem reuso de
frequência, devendo encaminhar declaração contendo estudo técnico,
conforme modelo constante no Anexo II desta Portaria, comprovando,
a este Ministério, a operação em redes de frequência única.
Parágrafo único. As entidades de que trata o caput e que
executem o Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter primário, deverão seguir o estabelecido nos atos de administração de
Plano Básico da Anatel, para os canais de reuso.
Art. 2º Renomear o Anexo da Portaria MCTIC nº 1.289, de
16 de março de 2017, para "Anexo I".
Art. 3º Alterar, na tabela constante do Anexo I da Portaria
MCTIC 1.289, de 16 de março de 2017, o canal virtual da Rádio e
Televisão "Diário de Mogi Ltda", executante do Serviço de Retransmissão de Televisão, na localidade de Suzano/SP, de "35.1" para
"38.1", em conformidade com o art. 1º-A da referida Portaria.
Art. 4º A Portaria MCTIC nº 1.289, de 16 de março de 2017,
passa a vigorar acrescida do Anexo II, conforme a seguir:
"ANEXO II
DECLARAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DE REDES DE
FREQUÊNCIA ÚNICA (SFN - SINGLE FREQUENCY
NETWORKS) PARA DESIGNAÇÃO DE CANAL VIRTUAL
(RTVD)
Ao(À) Senhor(a) Secretário(a) de Radiodifusão do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
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