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RICARDO BARROS

1151

Deputado Federal - PARANÁ/BR
Progressistas - PP
CNPJ - 31.236.025/0001-12
APTO

Situação Candidato

DEFERIDO

Situação Candidatura

Página Inicial / Lista de Candidatos / Candidato / Lista de Bens

Detalhamento dos Bens
Pesquisa

Terra nua
IMOVEL RURAL COM AREA 1.732 HA 34 A ALQ 64-C REMANESCENTE DE UMA GLEBA DE TERRAS
DENOMINADA FAZENDA ECONOMIZA IV SITUADA NA DATA CONSOLO MUNICIPIO DE BAIXA
GRANDE DO RIBEIRAO PI DESDE IR 2003
R$30.000,00
Depósito bancário em conta corrente no País
COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICREDI
R$4.296,44
Quotas ou quinhões de capital
99% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA BB CORRETORA LTDA ANTIGA MB IMOVEIS LTDA CNPJ
80.269.079\0001-90 ANTIGA MB REPRESENTAÇÕES COM S\C LTDA ALTERAÇÃO JUNTA
COMERCIAL JUCEPAR NR 20097237795 EM 13\01\201
R$9.900,00
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000623141/bens
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Quotas ou quinhões de capital
40% DAS ACOES DA EMPRESA CORRESPONDETE BANCARIA MAIS EM CONTA S.A CNPJ
19.054.433\001-58 REGISTRO JUBTA COMERCIAL PR
R$28.000,00
Terra nua
IMOVEL RURAL COM AREA 3472 HA 34 A ALQ 64-C REMANESCENTE DE UMA GLEBA DE TERRAS
DENOMINADA FAZENDA ECONOMIZA IV SITUADA NA DATA CONSOLO MUNICIPIO DE BAIXA
GRANDE DO RIBEIRAO PI DESDE IR 2003
R$60.000,00
Crédito decorrente de empréstimo
EMPRESTIMO EFETUADO PARA EMPRESA MBR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA CNPJ
79.447.991\0001-05 VL EM 2016 DE R$ 8.300,00
R$171.300,00
Quotas ou quinhões de capital
50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RC1 INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ 20.435.853\0001-63
ABERTA EM 02\05\2014 VALOR DA SUA PARTE CAPITAL SOCIAL R$ 5.000,00
R$5.000,00
Quotas ou quinhões de capital
30% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA MINERALIZADORA FONTE DE LUZ CNPJ
07.713.622\0001-06 ADQ EM 28\07\2006 ADQ 30% NO ANO DE 2014 VALR$45 MIL 30% CAPITAL
SR NILTON ADEMIR P VALOR R$ 45.MIL TOTAL 90%
R$135.000,00
Quotas ou quinhões de capital
20% QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO
LTDA CNPJ 01.280.354|0001-08 DESDE IR 1996
R$8.000,00
Quotas ou quinhões de capital
50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RC5 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CNPJ 24.088.659\000100 ABERTA EM 13\01\2016 OBS TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA EM EIRELI EM 11\2017
R$93.700,00
Quotas ou quinhões de capital
COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICREDI
R$9.939,54
Crédito decorrente de empréstimo
EMPRESTIMO EFETUADO PARA EMPRESA RJM LOTEADORA LTDA VL R$ 231.633,30 NO ANO DE
2016 EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 R$ 201.500,00
R$433.133,30
Quotas ou quinhões de capital
50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RC3 INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ 20.435.923\0001-83
ABERTA EM 28\05\2014 VALOR DA SUA PARTE CAPITAL SOCIAL R$ 5.000,0
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R$5.000,00
Crédito decorrente de empréstimo
EMPRESTIMO EFETUADO PARA EMPRESA AKB MAGALHAES BARROS LOCAÇOES LTDA VL EM
2015 R$ 6.000,00 VALOR EMP EM 2016 R$ 16.300,00
R$22.300,00
Apartamento
PARTE IDEAL DE 41,49% DO APARTAMENTO N 109 RUA JOAQUIM NABUCO 89 REGISTRO
MATRICULA NF 20.523 COMARCA MARINGA IR DESDE 2004
R$130.000,00
Quotas ou quinhões de capital
QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNICO MARINGA
LTDA CNPJ 14.758.035\0001-07
R$10.000,00
Depósito bancário em conta corrente no País
BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE
R$20.155,64
Outras participações societárias
SICOOB C CAPITAL
R$7.835,41
Quotas ou quinhões de capital
99% DAS COTAS CAPITAL DA EMPRESA RJM LOTEADORA LTDA CNPJ 79.114.443\0001-63 IR 1993
R$488.153,92
Quotas ou quinhões de capital
40% das quotas de capital da empresa mrc incorporações e emp ltda cnpj 19.142.362\0001-45
aberta em 10\10\2013 - CF CONTRATO SOCIAL N JCP NIRE N 41297735143- ADQ 10% CAPITAL
SOCIAL VL DE R$ 1.000,00
R$5.000,00
Crédito decorrente de empréstimo
EMPRESTIMO EFETUADO PARA EMPRESA BB CORRETORA LTDA CNPJ 80.269.079\0001-90 VL EM
2016 R$ 76.000,00
R$76.000,00
Crédito decorrente de empréstimo
EMPRESTIMO EFETUADO PAR EMPRESA RC4 INCORPORAÇÕES LTDA ME NO VL DE R$
607.850,00
R$607.850,00
Quotas ou quinhões de capital
97% das COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA CONSTRUTORA MAGALHAES BARROS LTDA ANTIGA
PIETA ENGENHARIA ASSOC LTDA CNPJ 76.149.350\0001-86 OBJETO DE ALTERAÇÃO DA RAZAO
SOCIAL CONF REG JUCEPAR SOB NF 20073830383
R$194.000,00
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Sala ou conjunto
SALA NR 606 AV GETULI VARGAS COM 48 M2 EM MARINGA DESDE 1993
R$26.648,55
Quotas ou quinhões de capital
87% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA MBR LTDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA CNPJ
79.447.991\0001-05 DESDE IR 1993
R$488.153,92
Quotas ou quinhões de capital
50% QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA RC4 INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ 11.342.178\0001-37
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE MARINGA COMPRA DAS QUOTAS
CONF CONTRATO ATO PG EM 2013 R$ 418.803,00.
R$843.272,77
OUTROS BENS E DIREITOS
UNICOOB CONSORCIOS ADM DE CONSORCIOS SICOOB PR LTDA GRUPO 40 COTA 61-0 VL PG
2013 R$ 4.794,60 VL EM 2014 R$ 11.507,04, VL EM 2015 R$ 9.069,80, VL EM 2017 R$ 13.139,28
R$38.510,72
Terra nua
IMOVEL RURAL LOTE DE TERRAS SOB N 04 COM AREA DE 5 ALQ PAULISTA EM FLORIANO
COMARCA DE MGA PR ADQ DO SR ORLANDO FERNADES CPF 190.263.749-68 PARTE DO PG DE
R$ 200.000,00 EM 28\03\2014
R$200.000,00
Quotas ou quinhões de capital
33,33% QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA AKB COMERCIO DE ROUPA INFANTIL LTDA CNPJ
07.034.022\0001-11 CF CONTRATO SOCIAL ARQ JCP
R$3.000,00
Quotas ou quinhões de capital
ADIANTAMENTO P RC3 PARTICIPAÇÕES LTDA PELA COMPRA DA EMPRESA MINERALIZADO
FONTE DE LUZ LTDA ADIANTAMENTO EM 2014 R$ 821.685,77 VALOR DO EMPRESTIMO EM 2016
R$ 478.314,23
R$1.300.000,00
Crédito decorrente de empréstimo
EMPRESTIMO P EMPRESA CORRESPONDENTE BANCARIO MAIS EM CONTA SA CNPJ
19.054.433\0001-58 VL EM 2013 R$ 11.000,00 E VL EM 2014 R$ 16.000,00
R$28.000,00
Quotas ou quinhões de capital
95% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA BHT CONSULTORIA LTDA CF CONTRATO SOCIAL
REGISTRADO JUNTO COMERCIAL PR
R$47.500,00

R$5.529.650,21
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Perfil das Empresas -‐ FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS DE COMUNICACAO LTDA

    

CNPJ:   01280354000108
Presidente:   
Endereço:   AVENIDA  EUCLIDES  DA  CUNHA  -  ZONA  05
E-mail:   comercial@pingafogo.com.br
Capital  Social:   100.000,00
Reserva  de  Capital:   
Total:   100.000,00
    Quadro

Societário

CNPJ  /  CPF

NOME

Qtd.  Cotas

Vlr.  Cotas

006.214.419-70

SERGIO  DE  JESUS  PINGA  FOGO  DE  OLIVEIRA

20.000

20.000,00

008.850.559-69

JULIANO  ANDRE  PINGA  FOGO  DE  OLIVEIRA  NETO

20.000

20.000,00

013.449.279-04

DIONISIO  BELTRAMI

10.000

10.000,00

025.822.619-63

ROSANGELA  DE  OLIVEIRA

7.000

7.000,00

047.032.609-30

BENEDITO  CLAUDIO  PINGA  FOGO  DE  OLIVEIRA  (ESPOLIO)

3.000

3.000,00

424.789.799-34

RICARDO  JOSE  MAGALHAES  BARROS

20.000

20.000,00

466.318.609-20

TEREZINHA  DE  JESUS  DIAS

20.000

20.000,00

    Conselho
    Diretoria
CNPJ  /  CPF

NOME

Cargo

INDICAÇÃO

466.318.609-20

TEREZINHA  DE  JESUS  DIAS

ADMINISTRADORA
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Presidência  da  República
Casa  Civil
Subchefia  para  Assuntos  Jurídicos
DECRETO  DE  13  DE  OUTUBRO  DE  2000.
Renova   concessão   das   entidades   que   menciona,   para
explorar   serviços   de   radiodifusão,   e   dá   outras
providências.
O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  conferem  os  arts.  84,  inciso  IV,  e  223,
caput,  da  Constituição,  33,  §  3o,  da  Lei  no  4.117,  de  27  de  agosto  de  1962,  e  6o  da  Lei  no   5.785,   de   23   de
junho  de  1972,  e  tendo  em  vista  o  disposto  no  art.  6o,  inciso  I,  do  Decreto  no  88.066,  de  26  de  janeiro  de  1983,
DECRETA:
Art.   1o   Fica   renovada   a   concessão   das   entidades   abaixo   mencionadas,   para   explorar,   sem   direito   de
exclusividade,  pelo  prazo  de  dez  anos,  serviço  de  radiodifusão  sonora  em  onda  média:
I  -  RÁDIO  ASSUNÇÃO  CEARENSE  LTDA.,  a  partir  de  1º  de  novembro  de  1993,  na  cidade  de  Fortaleza,
Estado   do   Ceará,   outorgada   pelo   Decreto  nº  38.719,   de   30   de   janeiro   de   1956,   e   renovada   pelo   Decreto  nº
90.578,  de  28  de  novembro  de  1984  (Processo  nº  29650.000748/93);;
II  -  RÁDIO  CULTURA  DE  FOZ  DO  IGUAÇU  LTDA.,  a  partir  de  1º  de  maio  de  1994,  na  cidade  de  Foz  do
Iguaçu,   Estado   do   Paraná,   outorgada   pela   Portaria   MVOP   nº   455,   de   6   de   maio   de   1955,   e   renovada   pelo
Decreto  nº  92.670,  de  16  de  maio  de  1986  (Processo  nº  53740.000408/93);;
III   -   FREQÜENCIAL   –   EMPREENDIMENTOS   DE   COMUNICAÇÃO   LTDA.,   a   partir   de   1º   de   maio   de
1994,  na  cidade  de  Maringá,  Estado  do  Paraná,  outorgada  originariamente  à  Rádio  Jornal  de  Maringá  Ltda.,
conforme  Portaria  MVOP  nº  208,  de  6  de  abril  de  1956,  renovada  pelo  Decreto  nº  89.409,  de  29  de  fevereiro
de  1984,  e  transferida  para  a  concessionária  de  que  trata  este  inciso  pelo  Decreto  de  22  de  janeiro   de   1997
(Processo  nº  53740.000004/94);;
IV  -  RÁDIO  SOCIEDADE  NOVA  ESPERANÇA  LTDA.,  a  partir  de  1º  de  maio  de  1994,  na  cidade  de  Nova
Esperança,   Estado   do   Paraná,   outorgada   pela   Portaria   MVOP  nº   552,   de   18   de   junho   de   1954,   e   renovada
pelo  Decreto  nº   90.278,   de   3   de   outubro   de   1984   (Processo   nº   53740.000085/94);;   (Vide   Decreto   de   24   de
agosto  de  2006)
V   -   RÁDIO   PARANAVAÍ   LTDA.,   a   partir   de   1º   de   maio   de   1994,   na   cidade   de   Paranavaí,   Estado   do
Paraná,  outorgada  pela  Portaria  MVOP  nº  623,  de  12  de  julho  de  1954,  e  renovada  pelo  Decreto  nº  89.626,  de
8  de  maio  de  1984  (Processo  nº  53740.000048/94);;  (Vide  Decreto  de  30  de  março  de  2010).
VI  -  RÁDIO  E  TELEVISÃO  BANDEIRANTES  DO  RIO  DE  JANEIRO  LTDA.,  a  partir  de  1º  de  novembro
de  1993,  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  outorgada  pelo  Decreto  nº  1.235,  de  25  de
junho  de  1962,  e  renovada  pelo  Decreto  nº  89.356,  de  7  de  fevereiro  de  1984  (Processo  nº  53770.000259/93);;
VII  -  RÁDIO  PITANGUEIRA  LTDA.,  a  partir  de  5  de  outubro  de  1998,  na  cidade  de  Itaqui,  Estado  do  Rio
Grande   do   Sul,   outorgada   pelo   Decreto   nº   96.850,   de   28   de   setembro   de   1988   (Processo   nº
53790.000864/98);;
VIII   -   RÁDIO  AURI   VERDE   DE   BAURU   LTDA.,   a   partir   de   1º   de   maio   de   1994,   na   cidade   de   Bauru,
Estado   de   São   Paulo,   outorgada   pela   Portaria   MVOP   nº   478,   de   6   de   outubro   de   1960,   e   renovada   pelo
Decreto  nº  89.426,  de  8  de  março  de  1984  (Processo  nº  50830.001529/93);;
IX   -   RÁDIO   CLUBE   DE   MARÍLIA   LTDA.,   a   partir   de   1º   de   novembro   de   1993,   na   cidade   de   Marília,
Estado   de   São   Paulo,   outorgada   pelo   Decreto   nº   731,   de   3   de   abril   de   1936,   e   renovada   pelo   Decreto   nº
91.493,  de  29  de  julho  de  1985  (Processo  nº  50830.000983/93);;
X   -   REDE  ASSOCIADA   DE   DIFUSÃO   LTDA.,   a   partir   de   30   de   janeiro   de   1994,   na   cidade   de   Santa
Isabel,  Estado  de  São  Paulo,  originariamente  outorgada  à  Rádio  e  Televisão  Campestre  Ltda.,  pelo  Decreto  nº
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/dnn9063.htm
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89.089,   de   2   de   dezembro   de   1983,   e   transferida   para   a   concessionária   de   que   trata   este   inciso   conforme
Decreto  de  2  de  agosto  de  1999  (Processo  nº  50830.001255/93);;
XI  -  FUNDAÇÃO  PADRE  ANCHIETA  –  CENTRO  PAULISTA  DE  RÁDIO  E  TV  EDUCATIVAS,   a  partir  de
1º  de  novembro  de  1993,  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  outorgada  pelo  Decreto  nº  899,  de  12
de   junho   de   1936,   e   renovada   pelo   Decreto   nº   90.418,   de   8   de   novembro   de   1984   (Processo   nº
50830.000856/93);;
XII  -  FUNDAÇÃO  ESPÍRITA  ANDRÉ  LUIZ,  a  partir  de  1 º  de  novembro  de  1993,  na  cidade  de  Sorocaba,
Estado  de  São  Paulo,  outorgada  originariamente  à  Rádio  Clube  de  Sorocaba  Ltda.,  renovada  pelo   Decreto  nº
90.255,  de  2  de  outubro  de  1984,  e  transferida  para  a  concessionária  de  que  trata  este  inciso  conforme  Decreto
de  16  de  dezembro  de  1997  (Processo  nº  50830.000977/93).
Art.  2o  Fica  renovada,  por  dez  anos,  a  partir  de  1o  de   novembro   de   1993,   a   concessão   para   explorar,
sem  direito  de  exclusividade,  serviço  de  radiodifusão  sonora  em  onda  curta,  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado
de   São   Paulo,   outorgada   à   FUNDAÇÃO   PADRE   ANCHIETA   –   CENTRO   PAULISTA   DE   RÁDIO   E   TV
EDUCATIVAS,  pela  Portaria  CTR  nº  102,  de  23  de  fevereiro  de  1940,  e  pelos  Decretos  nos  31.199,  de  28  de
julho  de  1952   e   32.156,   de   23   de   janeiro   de   1953,   e   renovada   pelo   Decreto  nº   91.566,   de   23   de   agosto   de
1985  (Processo  no  50830.000857/93).
Art.  3o  Fica  renovada,  por  quinze  anos,  a  partir  de  10  de  outubro  de  1999,  a  concessão  para  explorar,
sem   direito   de   exclusividade,   serviço   de   radiodifusão   de   sons   e   imagens   (televisão),   na   cidade   de   Pelotas,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  outorgada  à  TELEVISÃO  TUIUTI  S/A,  pelo  Decreto  no  64.927,  de  5  de  agosto
de  1969,  e  renovada  pelo  Decreto  nº  90.769,  de  28  de  dezembro  de  1984  (Processo  nº  53790.000398/99).
Art.   4o   A   exploração   do   serviço   de   radiodifusão,   cujas   concessões   são   renovadas   por   este   Decreto,
reger-se-á  pelo  Código  Brasileiro  de  Telecomunicações,  leis  subsequentes  e  seus  regulamentos.
Art.   5o   A   renovação   da   concessão   somente   produzirá   efeitos   legais   após   deliberação   do   Congresso
Nacional,  nos  termos  do  §  3o  do  art.  223  da  Constituição.
Art.  6o  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Brasília,  13  de  outubro  de  2000;;  179o  da  Independência  e  112o  da  República.
FERNANDO  HENRIQUE  CARDOSO
Juarez  Quadro  Nascimento
Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DOU  de  14.10.2000  -  Edição.  Extra  e  retificado  em  19.10.2000
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Senado Federal
Secretaria-‐‑Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oﬁcial.

  
Faço   saber   que   o   Congresso   Nacional   aprovou,   e   eu,   José   Sarney,   Presidente   do   Senado
Federal,  nos  termos  do  art.  48,  inciso  XXVIII,  do  Regimento  Interno,  promulgo  o  seguinte

DECRETO  LEGISLATIVO
Nº  644,  DE  2003
Aprova   o   ato   que   renova   a   concessão  
FREQÜENCIAL  
–  
EMPREENDIMENTOS  
COMUNICAÇÃO   LTDA.   para   explorar   serviço  
radiodifusão   sonora   em   onda   média   na   cidade  
Maringá,  Estado  do  Paraná.

da
DE
de
de

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art.  1º  Fica  aprovado  o  ato  a  que  se  refere  o  Decreto  s/nº,  de  13  de  outubro  de  2000,  que
renova   por   dez   anos,   a   partir   de   1º   de   maio   de   1994,   a   concessão   da   Freqüencial   –
Empreendimentos   de   Comunicação   Ltda.   para   explorar,   sem   direito   de   exclusividade,   serviço   de
radiodifusão  sonora  em  onda  média  na  cidade  de  Maringá,  Estado  do  Paraná.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  17  de  setembro  de  2003
  
SENADOR  JOSÉ  SARNEY
Presidente  do  Senado  Federal

http://legis.senado.leg.br/norma/567778/publicacao/15676960

1/1

rniini

-.

·-

. .
j l3§ ':;

= &.. . - - - -

~

~,"""s1'fli m ,~

- = ·,se:;.lili.-==""""'="

- '-yJ-·..1,-i.~- 1~.
>,· ~-- -•i,.-_ ')·~·(,_,i_.
w~
l"lii!
= "-~
,1! ..
= '·.!- J~ !§
~"i"' ':fj.;j i=-~ - - e . al1! ,,:,.f ''

~ . ,r

. i --

,iw@t~·R lliUH~ ~ DJ1

il"l" l ~ ......
i~

~:ll

~1,_~~-·~·~:1_~~;;::.~·-"-57.~~t-_~~

~

Â

1~

i

~? elE'~.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o

art. 215 do Código Eleitoral, tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de
7 de outubro de 2018, confere o diploma de

g)J'~ 1?Tedenda
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eleito pela Coligação Reconstrução Já (PSDB/ PSD/ SOLIDARIEDADE/ PPS/ DEM/ PP),
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Desembafgaaor Pedro Bernardes
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2018.

conforme a Ata Geral das Eleições.

-·

·.·- ~F

A autenticidade d este diploma poderá ser confirmada na página do TSE na Internet, no endereço:
http://www.tse.jus.br/
http:/ /www.tse.jus.br/eleicoes/ eleicoes-2018/ divulgacandcontas#
divuli
/ por meio do código: 5clfba8b58ff8d7bfbd794e49829d991
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Perfil das Empresas -‐ MEDINA FM LTDA

    

CNPJ:   03834115000170
Presidente:   
Endereço:   RUA  FRANCISCO  FIGUEIREDO,  145  -  CENTRO  -  CENTRO
E-mail:   
Capital  Social:   30.000,00
Reserva  de  Capital:   
Total:   30.000,00
    Quadro

Societário

CNPJ  /  CPF

NOME

Qtd.  Cotas

Vlr.  Cotas

014.851.217-87

JOSELIO  ROZA  MACHADO

99

9.900,00

151.812.946-34

MARON  FIGUEIREDO  TANURE

3

300,00

209.595.166-20

WALTER  TANURE  FILHO

99

9.900,00

830.356.056-53

RODRIGO  BATISTA  DE  CASTRO

99

9.900,00

    Conselho
    Diretoria
CNPJ  /  CPF

NOME

Cargo

INDICAÇÃO

151.812.946-34

MARON  FIGUEIREDO  TANURE

GERENTE
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PORTARIA Nº 282, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rio Formoso, Estado de Pernambuco. A permissão ora
outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53103.000288/2000, Concorrência nº 085/2000SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 283, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Marco Zero Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Macapá, Estado do Amapá. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53620.000012/98, Concorrência nº 122/97-SFO/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 284, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Ibiapina Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53670.001288/2000, Concorrência nº 074/2000SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 285, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão ao Sistema Itambacuriense de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Itambacuri, Estado de Minas Gerais.
A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º,
da Constituição. (Processo nº 53710.000624/2000, Concorrência nº
014/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 286, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Medina FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Medina, Estado de Minas Gerais. A permissão ora outorgada somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53710.000594/2000, Concorrência nº 015/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 287, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio e Televisão do Piauí Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Campo Maior, Estado do Piauí. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53760.000073/98, Concorrência nº 147/97-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 288, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:

Outorgar permissão à Futura FM Minas Cidade de Monte
Santo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Monte Santo de Minas, Estado de
Minas Gerais. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo
223, § 3º, da Constituição. (Processo nº 53710.000593/2000, Concorrência nº 015/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 289, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Alagoas Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Maribondo, Estado de Alagoas. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53103.000161/2000, Concorrência nº 001/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 290, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Gurinhata, Estado de Minas Gerais. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53710.000812/2000, Concorrência nº
068/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 291, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53710.000622/2000, Concorrência nº
014/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 292, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio FM D.A. Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53670.001296/2000, Concorrência nº 074/2000SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 293, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à DRT - Duagreste Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas. A permissão
ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53610.000054/98, Concorrência nº 118/97-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 294, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Líder de Itapipoca Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itapipoca, Estado do Ceará. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53650.000622/98, Concorrência nº 125/97-SSR/MC).

Nº 57, segunda-feira, 25 de março de 2002
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 295, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Freqüência Divinense Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Divino, Estado de Minas Gerais. A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53710.000771/2000, Concorrência nº 066/2000SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 296, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão ao Sistema Catedral de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Córrego Danta, Estado de Minas Gerais. A
permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição. (Processo nº 53710.000763/2000, Concorrência nº
066/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 297, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Bel Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ouro
Branco, Estado de Minas Gerais. A permissão ora outorgada somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53710.000589/2000, Concorrência nº 015/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 324, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Rádio Miraí FM Stéreo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Miraí, Estado de Minas Gerais. A permissão ora outorgada
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição. (Processo nº
53710.000272/98, Concorrência nº 012/98-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 332, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão ao Sistema de Comunicação Central de
Ipuiuna Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Turmalina, Estado de Minas Gerais.
A permissão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º,
da Constituição. (Processo nº 53710.000657/2000, Concorrência nº
016/2000-SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
PORTARIA Nº 333, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, resolve:
Outorgar permissão à Central de Telecomunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Corinto, Estado de Minas Gerais. A permissão ora
outorgada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
(Processo nº 53710.000762/2000, Concorrência nº 066/2000SSR/MC).
PIMENTA DA VEIGA
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Senado Federal
Secretaria-‐‑Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oﬁcial.

  
Faço   saber   que   o   Congresso   Nacional   aprovou,   e   eu,   José   Sarney,   Presidente   do   Senado
Federal,  nos  termos  do  art.  48,  inciso  XXVIII,  do  Regimento  Interno,  promulgo  o  seguinte

DECRETO  LEGISLATIVO
Nº  539,  DE  2003
Aprova  o  ato  que  outorga  permissão  à  MEDINA  FM
LTDA.   para   explorar   serviço   de   radiodifusão   sonora   em
freqüência   modulada   na   cidade   de   Medina,   Estado   de
Minas  Gerais.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art.  1º  Fica  aprovado  o  ato  a  que  se  refere  a  Portaria  nº  286,  de  19  de  março  de  2002,  que
outorga  permissão  à  Medina  FM  Ltda.  para  explorar,  por  dez  anos,  sem  direito  de  exclusividade,
serviço   de   radiodifusão   sonora   em   freqüência   modulada   na   cidade   de   Medina,   Estado   de   Minas
Gerais.
Art.  2º  Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.
Senado  Federal,  em  15  de  agosto  de  2003
  
SENADOR  JOSÉ  SARNEY
Presidente  do  Senado  Federal

http://legis.senado.leg.br/norma/573648/publicacao/15677465
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Perfil das Empresas -‐ RADIO BRASILEIRA DE BELA VISTA DO PARAISO LTDA

    

CNPJ:   77714061000145
Presidente:   
Endereço:   Rua  Amelia  Fernandes  -  Centro
E-mail:   faturamento@radioglobolondrina.com.br
Capital  Social:   200,00
Reserva  de  Capital:   
Total:   200,00
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NOME
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Vlr.  Cotas

003.500.109-78

IMAR  BORGES

50

50,00

013.642.279-91

(ESP.)  VICTOR  D'ANDREA
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056.579.979-72

JOSE  TAVARES  DA  SILVA  NETO

50
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RUBENS  BUENO
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003.500.109-78

IMAR  BORGES

Diretoria

IMAR  BORGES
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QUARTA-FEIRA, 19 MAR 1986

DIÁRIO OFICIAL

N9 62 de 17 de março de 1986 - Processo MC n9 29100.001795/85. Autori
za a RADIO CLUBE DE FRONTEIRA LTDA à realizar a transferencia direta pã
ra a SIR-SISTEMA INDEPENDÊNCIA DE RADIO E COMUNICAÇÕES LTDA pelo restari
te do prazo, da permissão que lhe foi outorgada para executar serviço
de radiodifusão sonora em onda media, na cidade de Fronteira-MG.
N9 63 de 17 de março de 1986 - Processo MC n9 29105.000965/85. Autori
za a RADIO CULTURA NORTE PARANAENSE LTDA a realizar a transferência di
réta para a RADIO CAIUA LTDA pelo restante do prazo, da permissão que
lhe foi outorgada para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Paranavaí-PR.
N9 64 de 17 de março de 1986 - Processo MC n9 29100.001661/85. Autori
za a RADIO ALVORADA DE MOGI MIRIM LTDA a realizar a transferência dirã
ta para a RADIO CHAMONIX LTDA pelo restante do prazo, da permissão que.
lhe foi outorgada para executar serviço de radiodifusão sonora em onda
media local, na cidade de Mogi Mirim-SP.
N9 66 de 17 de março de 1986 - Processo MC n9 29100.000557/85. Autori
za a RADIO CLUBE DEVERA CRUZ LTDA a realizar a transferencia direta pa
ra a RADIO TANGARÁ DE MARILIA LTDA. FM , pelo restante do prazo, da per
missão que lhe foi outorgada para executar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Marília-SP.
N9 66 de 17 de março de 1986 - Processo MC n9 29100.001496/85: Autori
za-a RADIO ALVORADA-DE PIRACICABA LTDA a realizar a transferencia dirã
ta parao SISTEMA JORNAL DE RADIO LTDA pelo restante do prazo, da per
missão que lhe foi outorgada para executar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Piracicaba-SP.
N9 67 de 17 de março de 1986 - Processo MC n9 29102.000873/85. Autori
za a REDE POPULAR'DE COMUNICAÇÕES LTDA a realizar a transferencia dire
ta para a RADIO ITAPEMA FM DE PORTO ALEGRE LTDA pelo restante do prazo,
da permissão que lhe foi outorgada para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de Porto Alegre-RS.
N9 68 de 17 de março de 1986 - Processo MC n9 29000.006110/85. Autori
za a permuta das freqüênciase demais requisitos técnicos, utilizados pe
la RADIO CONTINENTAL LTDA e FUNDAÇÃO ISAEC DE COMUNICAÇÃO executantes
de serviço de radiodifusão sonora em onda media, nas cidades de Canoas
e Esteio, respectivamente, no Estado do Rio Grande do Sul.
N9 69 de 17 de março de 1986 - Processo MC n9 29102.001886/85. Autori,
za a RADIO CHARRUA LTDA executante de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Uruguaiana-RS, a proceder a substituição da
freqüência de 1.460 kHz para 1.140 kHz, com potencia de 5,0/0,25 kW.
N9 70 de 17 de março de 1986 - Processos MC n9s 29105.000134/84 e
173.936/83. Renova por 10 (dez) anos, a.partir de 19 de maio de i 1984,
es permissão outorgadas as entidades- relacionadas abaixo, para explora
rem. serviço de radiodifusão sonora em onda media, nas cidades e Unida
des da Federação Indicadas-:
RADIO BRASILEIRA DE BELA VISTA DO PARAÍSO LTDA - Cidade de Bela vista
do Paraíso-PR.
RADIO CLUBE DE SÃO MANUEL LTDA - Cidade - São Manuel-SP.
N9 71 de 17 de março de 1986 - Processo MC n9 29102.000554/85. Renova
por 10 (dez) anos, a partir de 29 de setembro de 1985, a permissão da'
REDE RIOGRANDENSE DE EMISSORAS LTDA outorgada para explarar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada., na cidade de Florianopolis,
SC, autoriza,. simultaneamente, a transferência direta da permissao pa
ra a FUNDAÇÃO ISAEC DE COMUNCAÇÃO.
N9 72 de 17 de março de 1986 - Processo MC n9 29100.000373/85. Renova
por 10 (dez) anos, a partir de 19 de maio de 1985, a permissão outorga
da à RADIO NOVA DRACENA LTDA para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Dracena-SP.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

Ministério da Previdência e
Assistência 'Social
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SECRETARIA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Portaria n9 0.1 de 18..de março de 19 86
O SECRETARIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, no uso das atribui Oes que lhe confere o Artigo 35, Inciso II, Letras "b", "c" e "d", da
Lei n9 6.435, de 15 de julho de 1977.
CONSIDERANDO o disposto- no Artigo 39, Inciso I, da referida Lei;
CONSIDERANDO o previsto no item 3 das Nbrmas de Contabilidade
para as Entidades Fechadas de Previdência Privada;
CONSIDERANDO o Parágrafo Onico, do Artigo 39, do Decreto - Lei
n9 2.284, de 10 de março de 1986, segundo o qual o Poder Executivo, mediante normas expedidas pelos órgãos competentes, poderá determinar às
Pessoas Jurídicas o Levantamento de Demonstrações Contábeis e Financei
ras Extraordinárias, relativos a 28 de fevereiro de 1986, com vistas ã.
adaptação dos respectivos lançamentos aos preceitos deste Decreto-Lei;
CONSIDERANDO, finalmente a necessidade de instituir Normas de
Contabilização para as Entidades Fechadas de Previdência Privada, quanto, ao Decreto-Lei n9 2.284, de 10 de março .de 1986, Resolve:
1 -Emedir as instruções em anexo.
de
2 . --Esta Portaria entrará em vigor a partir da data
sua publicação. a.) Lauro F. Pedreira de Freitas.
' ANEXO A PORTARIA N9 001 de 18 de março de 1986,
1- O Balancete do mês de fevereiro/86 será encerrado em cruzeiros e con
vertido para cruzados na proporção estabelecida pelo parágrafo 19 do
artigo 29 do Decreto-Lei n9 2.284/86, de 10.03.86, desprezando-se os
milésimos de cruzados, e ambos enviados a Secretaria de Previdencia
Complementar e ao Banco Central do Brasil.
2- Os ejustes decorrentes da aplicação dos dispositivos do Decreto- Lei
n9 2.284/86 serão efetuados durante o -Exerci:cio de 1986, de tal for-

SEÇÃO I
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ma que os reflexos da Reforma Monetária sejam contidos na sua totall
dade no Balahço de encerramento do Exercício de 1986.
3- Os investimentos imobiliários e o Ativo Permanente deverão ser corri
.gidos, a partir de março/86, pela OTN, os demais investimentos serão
avaliados de acordo com as normas estabelecidas pelos Órgãos compe tentes.
4- O efeito dos ajustes das contas patrimoniais deverá ser reconhecido'
e lançado diretamente nas contas de resultado correspondente, com a
nomenclatura "Ajuste Decreto-Lei n9 2.284/86".
(Of. n9 56/86')

Ministério da Cultura
SE.

SECRETARIA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E
ARTISTICO NACIONAL
PORTARIA N 2 002 DE 14 DE MARÇO DE 1986.

O SECRETARIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, DO MINIS
TÉRIO DA CULTURA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento,
especialmente ao disposto no artigo 18 do Decreto-lei n 2 25, de 30 de
novembro de 1937, e ainda,
CONSIDERANDO que o Paiácio do Itamaraty, na Av. Marechal Floriano;
p Conjunto Arquitetônico do Jardim e Morro do Valongo; o Palácio Episcopal e a Fortaleza da Conceição, no Morro da Conceição'; a Igreja de
São Francisco da Prainha, no Adro da Prainha; a Igreja de Santa Rita,
no Largo de Santa Rita; o edifício da antiga Caixa de Amortização, na
Av. Rio Branco;a CasanaRuaMayrink Veiga n 2 9; o Edifício da Cia. Docas de Santos, na Av. Rio Branco e o Colégio Pedro II, na Av. Marechal
Floriano, são monumentos integrantes do Patrimônio Histórico e Artisti
co Nacional, na forma e para os fins do Decreto-lei ne. 25, de 30 de no
vembro de 1937;
inteFidade
CONSIDERANDO que é dever do Poder Páblico zelar pela
dos referidos monumentos, bem como pela sua visibilidade e ambiencia;
CONSIDERANDO a conveniência de serem fixadas normas para que as no
vos construções não pertubem a moldura de que se revestem os mencionados bens culturais;
CONSIDERANDO os estudos realizados péla equipe .técnica especialmente constituída para fixação da área de entorno dos bens supra menciona
dos;
CONSIDERANDO a decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio HistOri
co e Artístico Nacional acerca dos mesmos estudos;
CONSIDERANDO que a Potaria n 2 6, de 4 de julho de 1984, deixou de
.refletir, com rigorosa exatidão, os estudos realizados e aprovados; re
solve:
Art. 1 2 - Determinar as especificações a serem observadas para
quaisquer construções, inclusive reformas e acréscimos, nas áreas de
entorno adiante discriminadas;
I - Área A Tem por pólo o Paiácio itamaraty; por delimitação o po
lígono definido pela Praça Cristiano Ottoni, Rua Senador Pompeu, Rua
Alexandre Mackenzie e Av. àrechal Floriano; abrange ainda o trecho da
Av. Marechal Floriano entre os n 2 s 173 e 235, inclusive, e mais o lote ocupado pela Escola Municipal RivadéVia Correa. Esta áea é compreendida pelos seguintes setores:.
a) SETOR 1 - Lotes voltados para as Ruas Senador Pompeg do n 2 119
ao n 2 171, ambos incluídos, Alexandre Mackenzie e Av. Marechal Floria
no do n 2 134 até o n 2 168, ambos incluídos;
h) SETOR 2 - área limitada pela Avenida Marechal Floriano entre o
prédio de n 2 168, da Light, e:a Rua VisConde da Gávea, pela Rua Vis
conde da Gávea e pelas divisas de fundos dos lotes- voltados para. as
Ruas Senador Pompeu e Alexandre Mackeniie;
c) SETOR 3 - trecho na Av. Marechal Floriano entre os n 2 s 173 e
235, ambos incluídos, e mais o lote ocupado pela Escola Rivadávia Cor
rêa;
d) SETOR 4 - área limitada pelas Ruas Senádor Pompeu, Visconde
Gávea, Marcílio Dias e pela Praça Cristiano Ottoni;
e) SETOR 5 - área limitada pelas Ruas Marcílio Dias, Visconde da
Gávea, pela Avenida Marechal Floriano e pela Praça Cristiano Ottoni,
onde se situa o Palácio Duque de Caxias.
§ 1 2 - As construções localizadas no Setor'I terão a altura Máxima de 5 (cinco) pisos.
§ 2 2 - No Setor 2 serão mantidos Os índices de ocupação e os gabaritos existentes.
§ 3 2 - As conetruções localizadas no Setor 3 terão a altura máxi..
ma de 3 (três) pisos.
§ 42 - As construções localizadas no Setor 4 terão a altura máXi
ma de 12 (doze) pisos.
§ 5 2 - As construções localizadas no Setor 5 terão a altura- máxi
ma de 7 (sete) pisos.

