
Prezado Senhor, 
 
 

Acusamos o recebimento de contribuições à Consulta Pública n.º 474, de 24 de 
setembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União do dia 29 subseqüente, referente à 
retirada da exigência utilização de filtro de segundo harmônico no canal 259/E3 (duzentos e 
cinqüenta e nove, classe E3), previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão 
Sonora em Freqüência Modulada – PBFM, na localidade de Ribeirão Preto/SP. 

 
2.  Com relação à contribuição protocolizada em 1/10/2003, sob o número 
200390199981, na qual o Diário Rádio e Televisão Ltda, permissionária do referido canal, solicita 
informações sobre os procedimentos a serem adotados, uma vez que o equipamento atualmente 
instalado encontra-se em conformidade com o anteriormente previsto no PBFM, esclarecemos 
que em 12 de novembro de 1998, por meio da Resolução n.º 67, foi aprovado o Regulamento 
Técnico para Emissoras de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, em substituição à 
antiga Norma Técnica para Emissoras de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada - N-
07/80.  

 
3.  Ocorre que o novo regulamento do Serviço de Radiodifusão Sonora em FM eliminou 
algumas restrições, dentre elas a referente à existência de interferências de 2º harmônico entre 
estações de FM e TV. Entretanto , boa parte dos canais atualmente previstos no Plano Básico de 
Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada – PBFM, foram 
incluídos sob a vigência da antiga Norma Técnica, resultando na existência de canais 
contemplados com exigências de colinearidade, ou adição de filtros de segundo harmônicos, que 
não mais seriam necessárias atualmente. 

 
4.  Logo, a referida alteração tem como única finalidade a adequação do Plano Básico 
de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada – PBFM, à 
regulamentação vigente, sem nenhuma necessidade de alteração dos equipamentos atualmente 
instalados. Ressalta-se que nenhum dos canais constantes da referida Consulta foi objeto de 
qualquer alteração em suas características de funcionamento tais como potência, coordenadas ou 
freqüência de operação. 

 
5.  Com relação à contribuição protocolizada em 10 de outubro de 2003, sob o número 
200390207485, portanto em data posterior à limite para o recebimento de sugestões, informamos 
que as características técnicas constantes da Consulta Pública n.º 474 encontram-se em 
consonância com o previsto no PBFM. Portanto, para que tais características possam ser 
alteradas a entidade deverá encaminhar, à Anatel, projeto de viabilidade técnica para alteração 
das mesmas.   
 
6.  Por todo exposto, informamos que somente será efetivada a retirada da exigência de 
adição de filtro de segundo harmônico do canal 259/E3 (duzentos e cinqüenta e nove, classe E3), 
constante do PBFM para a localidade de Ribeirão Preto/SP. 
 


