QUADRO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM ATENÇÃO À
CONSULTA PÚBLICA N.º 40/2010
Proposta de Alteração dos Planos Básicos de Distribuição de Canais de Televisão em VHF e UHF – PBTV, de Distribuição de
Canais de Retransmissão de Televisão em VHF e UHF – PBRTV, de Distribuição de Canais de Televisão Digital – PBTVD e de
Atribuição de Canais de Televisão por Assinatura em UHF – PBTVA no Estado do Rio de Janeiro.
Contribuição
e Assunto

Autor da Contribuição / Resumo da Contribuição

Comentários da CMPRR

Contribuição
Documento n.º
53500.029273/2010

MARIA GORETTI ROMEIRO

I – Inclusão de canal
no PBRTV

I – Solicita a retificação das coordenadas e a retirada de Contribuição parcialmente improcedente
limitação de potência do canal 46+ (quarenta e seis decalado
para mais), incluído no PBRTV no município do Rio de Considerando a argumentação apresentada, as coordenadas do canal 46+ do
PBRTV no Rio de Janeiro serão atualizadas para as indicadas nesta
Janeiro/RJ.
contribuição.
Justificativa: corrigir as coordenadas pré-fixadas. Longitude
de 43º12’46” para 43º13’46”. Excluir a limitação de potência A retirada de limitação de potência deste canal não foi objeto da reunião de
na direção de Cabo Frio/RJ. A exclusão é viável e foi reconfiguração do PBTVD no Estado do Rio de Janeiro, realizada no dia 11
acordada durante os trabalhos.
de agosto de 2010.

Fundação Nossa Senhora Aparecida

Desta forma, será mantida a limitação de potência do referido canal. Caso
tenha interesse a entidade deverá apresentar ao Ministério das Comunicações
projeto de viabilidade para retirada desta limitação.
II – Alteração de canal II – Questiona a co-localização do canal 54 do Rio de Janeiro Contribuição improcedente
do PBRTV
com o canal 46 no mesmo município.

Justificativa: Rio de Janeiro (Barra da Tijuca) canal 46 –
Para Rio de Janeiro canal 54 (pelas coordenadas geográficas
e pela co-localização com o canal 46 o local proposto é
Sumaré). A proposta inicial era transferir o canal 46 para a
Serra do Mendanha no canal 47.

O canal 46 a que se faz referência, na proposta do canal 54 no Rio de
Janeiro, é o canal 46+ incluído no PBRTV no município do Rio de Janeiro.
Ao contrário do exposto, o canal 46 do Rio de Janeiro (Barra da Tijuca) tem
previsão de alteração para o canal 47, com localização na Serra do
Mendanha.
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III – Inclusão de canal
no PBTVD

III – Solicita a retificação das coordenadas do canal 46 Contribuição improcedente
incluído no PBTVD no município do Rio de Janeiro/RJ.
As coordenadas que constam do PBTVD são as coordenadas do sítio (centro
de um círculo de 1 km de raio máximo) no interior do qual a planta
transmissora deve obrigatoriamente ser instalada, e não corresponde
necessariamente ao local exato de instalação das atuais emissoras analógicas
do município. As coordenadas exatas do local da estação serão propostas no
projeto de instalação a ser apresentado pela entidade, e somente passarão a
constar do PBTVD após a publicação da Portaria MC de aprovação de locais
e utilização de equipamentos referente ao canal digital. Por esta razão, as
coordenadas de sítio do canal incluído no PBTVD no município do Rio de
Janeiro não serão atualizadas.
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