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PORTARIA Nº 3.968-SEI, DE 25 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de
2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º Autorizar SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em
caráter secundário, com utilização de tecnologia digital no Município
de CAJAZEIRAS, Estado da PARAÍBA, por meio do canal 23 (vinte
e três), visando a retransmissão dos seus próprios sinais, por recepção
via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência,
nos termos do Processo nº 01250.002188/2017-06 e da Nota Técnica
nº 14589/2017/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA N o- 4.088-SEI, DE 25 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de
2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º Autorizar SERRA SUL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em
caráter secundário, com utilização de tecnologia digital no Município
de OURILÂNDIA DO NORTE, Estado do PARÁ, por meio do canal
16 (dezesseis), visando a retransmissão dos sinais gerados pela FUNDAÇÃO DE FÁTIMA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, canal 48E (quarenta e oito, educativo), no município
de OSASCO, estado de SÃO PAULO, por recepção via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório para funcionamento em tecnologia analógica, condicionado
à autorização para uso da radiofrequência, nos termos do Processo nº
53900.034274/2016-91 e da Nota Técnica nº 16276/2017/SEI-MCTIC.
Parágrafo único. A Entidade deverá encaminhar o projeto
técnico para funcionamento em tecnologia digital à Agência Nacional
de Telecomunicações no prazo máximo de nove meses antes da data
prevista para o desligamento do sinal analógico na localidade, conforme cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, ou a qualquer tempo, após a autorização
do respectivo serviço, respeitado o prazo máximo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
o-

PORTARIA N 4.091, DE 25 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de
2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º Autorizar FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em caráter secundário, com utilização de
tecnologia digital no Município de ITAPEVA, Estado de São Paulo,
por meio do canal 21 (vinte e um), visando a retransmissão dos seus
próprios sinais, por recepção via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência,
nos termos do Processo nº 01250.026056/2017-61 e da Nota Técnica
nº 15977/2017/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
PORTARIA N o- 4.096-SEI, DE 25 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de
2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º Autorizar SERRA SUL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em
caráter secundário, com utilização de tecnologia digital no Município
de CANAÃ DOS CARAJÁS, Estado do PARÁ, por meio do canal 17
(dezessete), visando a retransmissão dos sinais gerados pela FUNDAÇÃO DE FÁTIMA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, canal 48E (quarenta e oito, educativo), no município
de OSASCO, estado de SÃO PAULO, por recepção via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a utilização
dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter provisório
para funcionamento em tecnologia analógica, condicionado à autorização para uso da radiofrequência, nos termos do Processo nº
53900.034288/2016-12 e da Nota Técnica nº 16270/2017/SEI-MCTIC.
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Parágrafo único. A Entidade deverá encaminhar o projeto
técnico para funcionamento em tecnologia digital à Agência Nacional
de Telecomunicações no prazo máximo de nove meses antes da data
prevista para o desligamento do sinal analógico na localidade, conforme cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, ou a qualquer tempo, após a autorização
do respectivo serviço, respeitado o prazo máximo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
o-

PORTARIA N 4.194-SEI, DE 26 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de
2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º Autorizar TVCI TV - COMUNICAÇÕES INTERATIVAS LTDA. a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em
caráter secundário, com utilização de tecnologia digital no Município
de TAQUARITINGA, Estado de SÃO PAULO, por meio do canal 46
(quarenta e seis), visando a retransmissão dos seus próprios sinais,
por recepção via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência,
nos termos do Processo nº 01250.018199/2017-08 e da Nota Técnica
nº 15348/2017/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
o-

PORTARIA N 4.196-SEI, DE 26 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de
2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º Autorizar SOCIEDADE DE RÁDIO E TELEVISÃO
DO NOROESTE MINEIRO LTDA - ME a executar o Serviço de
Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, em caráter secundário, com utilização de tecnologia
digital no Município de ARAGUARI, Estado de MINAS GERIAS,
por meio do canal 40 (quarenta), visando a retransmissão dos sinais
gerados pela FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO NOROESTE MINEIRO, concessionária do Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens, canal 5E (cinco, educativo), no município de JOÃO
PINHEIRO, estado de MINAS GERAIS, por recepção via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório para funcionamento em tecnologia analógica, condicionado
à autorização para uso da radiofrequência, nos termos do Processo nº
53900.006206/2016-31 e da Nota Técnica nº 14587/2017/SEI-MCTIC.
Parágrafo único. A Entidade deverá encaminhar o projeto
técnico para funcionamento em tecnologia digital à Agência Nacional
de Telecomunicações no prazo máximo de nove meses antes da data
prevista para o desligamento do sinal analógico na localidade, conforme cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, ou a qualquer tempo, após a autorização
do respectivo serviço, respeitado o prazo máximo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
o-

PORTARIA N 4.197-SEI, DE 26 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de
2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º Autorizar FUNDAÇÃO SETORIAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE SONS E IMAGENS. a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em caráter secundário, com utilização de
tecnologia digital no Município de JUQUIÁ, Estado de São Paulo,
por meio do canal 34 (trinta e quatro), visando a retransmissão dos
seus próprios sinais, por recepção via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência,
nos termos do Processo nº 01250.036153/2017-62 e da Nota Técnica
nº 16428/2017/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB
o-

PORTARIA N 4.198-SEI, DE 26 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, observado o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de
2005, e na Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, resolve:
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Nº 146, terça-feira, 1 de agosto de 2017
Art. 1º Autorizar EMMANUEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA. a executar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar
ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em caráter secundário, com utilização de tecnologia digital no Município de VOLTA
REDONDA, Estado do RIO DE JANEIRO, por meio do canal 43
(quarenta e três), visando a retransmissão dos sinais gerados pela
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE ARARAS, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, canal 17
(dezessete), no município de ARARAS, estado de SÃO PAULO, por
recepção via satélite.
Art. 2º Aprovar o local de instalação da estação e a utilização dos equipamentos, e autorizar o funcionamento em caráter
provisório, condicionado à autorização para uso da radiofrequência,
nos termos do Processo nº 01250.027042/2017-65 e da Nota Técnica
nº 14597/2017/SEI-MCTIC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO KASSAB

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
CONSULTA PÚBLICA N o- 19, DE 31 DE JULHO DE 2017
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo
art. 59 da Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, deliberou, em
sua Reunião nº 830, de 27 de julho de 2017, submeter a comentários
e sugestões do público geral, de acordo com o constante dos autos do
Processo nº 53500.015486/2016-81:
a) o Relatório de Análise de Impacto Regulatório concernente ao projeto de revisão da regulamentação associada às faixas de
1.980 MHz a 2025 MHz e de 2.160 MHz a 2200 MHz; e,
b) a proposta de destinar, ao Serviço Móvel Global por
Satélite - SMGS, em caráter primário, sem exclusividade, a subfaixa
de radiofrequências de 1.990 MHz a 2.010 MHz (Terra para espaço)
e 2.180 MHz a 2.200 MHz (Espaço para Terra).
O texto completo da proposta estará disponível na Biblioteca
da Anatel, no endereço subscrito e na página da Anatel na Internet,
no endereço eletrônico http://sistemas.anatel.gov.br/sacp, a partir das
14h da data da publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da
União.
As contribuições e sugestões fundamentadas e devidamente
identificadas devem ser encaminhadas, preferencialmente, por meio
do formulário eletrônico do Sistema Interativo de Acompanhamento
de Consulta Pública (SACP), indicado no parágrafo anterior, relativo
a esta Consulta Pública, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo
também consideradas as manifestações encaminhadas por carta, fax
ou correspondência eletrônica para:
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL
Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação - SOR
CONSULTA PÚBLICA Nº 19, de 31 de julho de 2017
Proposta de destinação de faixas de radiofrequências para o
Serviço Móvel Global por Satélite - SMGS
Setor de Autarquias Sul - SAUS - Quadra 6, Bloco F, Térreo
- Biblioteca
CEP: 70070-940 - Brasília-DF
Telefone: 2312-2001
Fax: (61) 2312-2002
Correio Eletrônico: biblioteca@anatel.gov.br
As manifestações recebidas merecerão exame pela Anatel e
permanecerão à disposição do público na Biblioteca da Agência.
JUAREZ MARTINHO QUADROS DO
NASCIMENTO
Presidente do Conselho

SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E
FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
DESPACHO DO GERENTE
O Gerente Regional da Anatel nos Estados da Bahia e Sergipe, nos termos do art. 82, inciso IX do Regimento Interno da
Anatel, aprovado pela Resolução nº 612/2013, torna públicas as decisões finais proferidas nos processos a seguir relacionados. A íntegra
das decisões pode ser acessada por meio do site da Agência
(http://www.anatel.gov.br/institucional/index.php/processos-administrativos):
53554.003827/2016;
53554.002259/2016;
53554.008506/2015;
53554.003692/2016;
53554.001650/2016;
53554.003354/2016;
53554.003424/2016;
53554.002744/2016;
53554.002983/2016;
53554.003356/2016;
53554.003148/2016;
53554.002741/2016;
53554.003047/2016;
53554.002747/2016;
53554.003611/2016;
53554.003690/2016;
53554.003828/2016;
53557.001097/2016;
53554.003821/2016;
53554.002964/2016;
53554.003825/2016;
53554.003697/2016;
53554.003419/2016;
53554.003822/2016;
53554.003761/2016;
53554.003952/2016;
53554.000240/2016;
53554.002646/2016;
53554.002961/2016;
53554.002985/2016;
53554.003946/2016;
53554.003949/2016;
53554.003607/2016;
53554.003951/2016;
53554.003948/2016;
53557.001037/2016;
53554.003695/2016;
53554.002988/2016;
53554.003944/2016; 53554.003750/2016.
HERMANO BARROS TERCIUS
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