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ATIVIDADES DO GTRm 

• Principais disposições relativas ao remanejamento de 
frequência para a desocupação da faixa de 700 MHz 

 

• Anexo II – B do Edital nº 02/2014, do LTE 
• As vencedoras do certame, por meio da EAD, devem ressarcir os 

custos decorrentes da redistribuição de canais para a limpeza da 
faixa 

• Ressarcimento = aquisição e instalação ou adaptação, quando 
possível, de equipamentos e infraestrutura essenciais 

 

• Anexo II – E: Lista de entidades ressarcíveis/canais 
 

 



ATIVIDADES DO GTRm 

• As entidades com direito ao ressarcimento são as que 
entraram em operação ou fizeram os investimentos para 
instalação da estação que teve sua frequência alterada para 
a desocupação da faixa de 700 MHz até 12 meses antes do 
desligamento analógico 

 

• Documento: Critérios para Definição da Entrada em Operação ou 
da Realização dos Investimentos 

 



ATIVIDADES DO GTRm 

• A EAD deverá especificar os equipamentos essenciais para o 
funcionamento das estações no novo canal (ouvido o 
radiodifusor) 
 

• Documento: Definição dos critérios para a especificação dos 
equipamentos e da infraestrutura essenciais ao funcionamento 
dos novos canais de TV e RTV  

 



ATIVIDADES DO GTRm 

• A EAD deverá apresentar os cronogramas operacionais de 
migração das estações de TV e RTV para os novos canais 
atribuídos 
 

• Documento: Critérios Gerais para a elaboração dos cronogramas 
operacionais de migração de TV e RTV para os novos canais 
atribuídos  

 



ATIVIDADES DO GTRm 

• A EAD deverá dar tratamento aos equipamentos e 
infraestrutura que forem substituídos 

 

• Documento: Critérios para Descarte de Equipamentos 

 

 



ATIVIDADES DO GTRm 

• Alterações dos cronogramas do desligamento analógico – 
definição das cidades afetadas pelo desligamento analógico 

 

• Documentos: Avaliação dos cronogramas de desligamento de 
2016, 2017 e 2018  

 
• Resultado: Portarias nº 2.765/2015, que alterou a 481/2014 e nº 

1.714/2016, que alterou a 378/2016 

 

 



PREOCUPAÇÕES REGULATÓRIAS 

RTV SECUNDÁRIA DIGITAL 
 

• POLÍTICA INICIAL – PORTARIA Nº 276/2010 
• RTVs secundárias analógicas  RTVs primárias digitais, em caso de viabilidade técnica 

 

• PORTARIA Nº 4.287/2015 
• Prevê a autorização de secundária digital caso não haja viabilidade técnica para inclusão de 

canal no plano, depois de incluídos os canais públicos 

• PORTARIA Nº 6.738/2015 
• Permite a autorização de secundárias digitais, com operação inicial em transmissão analógica 
• Com a abertura do prazo de desligamento para áreas que não afetam a entrada do LTE, para 

além de 2018,  deveria ser dado novo prazo para autorização de secundárias analógicas, 
alterando o Decreto 5.820/2006  

• Portaria não impede que essas secundárias ocupem canais de reuso de outras entidades, 
nem canais utilizados na mesma área   



PREOCUPAÇÕES REGULATÓRIAS 

PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DIGITAL 
 

• DECRETO Nº 5.820/2006 
• Até 18 meses após a aprovação do projeto de instalação 

 

• REGULAMENTOS DE TV E RTV ALTERADOS EM 2012 
• Até 12 meses após a autorização de uso de radiofrequência 
• Cancelada previsão de prorrogação de prazo 

 

• PORTARIA Nº 159/2013 
• Até 12 meses após a autorização de uso de radiofrequência 

 

• PORTARIA Nº 4.287/2015 
• Permite que o projeto de instalação seja encaminhado até 9 meses antes da data do 

desligamento analógico – ISSO ESTÁ SENDO APLICADO A TODAS  
• Instalação até a data do desligamento (exceto as ANA/DIGI) – TAMBÉM SE APLICA A TODAS? 



PREOCUPAÇÕES REGULATÓRIAS 

PROJETOS DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA INCLUSÃO DE 
CANAL EM PLANO BÁSICO 
 

• REGULAMENTOS DE TV E RTV ALTERADOS EM 2012 
• Deram exclusividade à Anatel para viabilizar canais para inclusão em plano 

básico 
 

• PROPOSTA SET 
• Voltar a aceitar projetos propostos pelas entidades interessadas na inclusão 

de canal em plano básico 

• Anatel atende solicitação do MC para inclusão de canal 



PREOCUPAÇÕES PROCEDIMENTAIS 

PENDÊNCIAS 
 

MC  

• CONSIGNAÇÕES DE RTVs SECUNDÁRIAS 
• Portaria nº 4.287/2015  

 

ANATEL  

• ESTUDO DE VIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CANAIS 
DO REPLANEJAMENTO 
• Canais com remanejamento ressarcível (planilha do Edital LTE) - OK 

• Canais de RTVs secundárias e demais canais remanejados - NOK 

 



PREOCUPAÇÕES PROCEDIMENTAIS 

 

APLICAÇÃO DAS NORMAS 
 

• EXIGÊNCIAS EQUIVOCADAS QUE ATRASAM A APROVAÇÃO DOS 
PROJETOS DE INSTALAÇÃO OU DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
 

• Autorização da aeronáutica para a torre já existente sem alteração de altura 

• Declaração: mitigação de interferências sobre estações de LTE 

• Homologação de transmissor já utilizado (analógico antigo) 

• Rec. 1546-UIT para alteração de características técnicas de analógico 



0brigada! 
 

 

       tmondino@terra.com.br 

(21) 991463734 

mailto:tmondino@terra.com.br

