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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

NOTA INFORMATIVA - 29 DE OUTUBRO DE 2018 

Considerando o disposto no artigo 17, da Lei 22.284, de 14 de setembro de 2016, 

onde estabelece que extinção do Departamento Estadual de Telecomunicações de 

Minas Gerais produzirá efeitos a partir da transferência, para administração direta 

ou indireta do Estado, das autorizações para execução dos serviços de 

retransmissão de televisão e de repetição de televisão a ele outorgados; 

Considerando que a outorga de autorização para execução do serviço de 

retransmissão de televisão e de repetição de televisão é competência privativa do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações; 

Considerando que a Coordenação Geral de Outorgas do Departamento de 

Radiodifusão Comercial, unidade integrante da Secretaria de Radiodifusão do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, noticiou a 

modificação da titularidade das outorgas para a Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão; 

Considerando que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão é a sucessora 

das atividades e programas de titularidade do Detel, conforme regra do artigo 2º, 

da Lei 22.284/2016, as quais se encontram sob a responsabilidade da Subsecretaria 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, por força do artigo 90, do Decreto 

Estadual nº 47.337, de 12 de janeiro de 2018; 

O Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação – 

SUBTIC/SEPLAG, representante legal do Departamento Estadual de 

Telecomunicações de Minas Gerais, por força do artigo 1º, da Resolução SEPLAG 

nº 02, de 26 de janeiro de 2018, torna público que, na presente data de publicação 

desta nota, 1º de novembro de 2018 , o Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Comunicações concluiu  a transferência das outorgas sob a titularidade 

do DETEL/MG, implementando-se a condição prevista  para produção dos efeitos 

da  Lei 22.284, de 14 de setembro de 2016 que estabelece  sua extinção. 

José Francisco Vieira de Seniuk 

Diretor Geral - DETEL 
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