QUADRO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM ATENÇÃO À
CONSULTA PÚBLICA N.º 02/2011
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 e de Distribuição de Canais de Televisão Digital – PBTVD nos
Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
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Documento n.º
53500.002303/2011

MARIA GORETTI ROMEIRO

Inclusão de canal no
PBTVD

Solicita que não seja efetivada a inclusão proposta do canal Em conformidade com o planejamento de implementação do Sistema
39 no PBTVD no município de Cuiabá/MT.
Brasileiro de Televisão Digital (disposto no Decreto n.º 5.820, de
29/06/2006, e na Portaria MC n.º 652, de 10/10/2006), a Anatel está
Justificativa: a proposta de inclusão do canal 39, no
revisando o Plano Básico de TV Digital (PBTVD) para viabilizar
PBTVD, na localidade de Cuiabá-MT é inviável, face ao
tecnicamente a consignação, pelo Ministério das Comunicações, de um canal
interesse da Rádio e TV Sul Americana Ltda em incluir o
digital para cada canal analógico já outorgado.
canal 39+ no PBRTV, na localidade de Cuiabá/MT, projeto
técnico protocolado sob o nº 53000.003867/2011.
Em tal revisão a Anatel tem observado o disposto no Art. 160 da Lei nº
A referida entidade obteve através da Portaria nº 1.395, de 22 9.472/97, que estabelece que “ a Agência regulará a utilização eficiente e
de dezembro de 2010, publicada no DOU em 30/12/2010, adequada do espectro, podendo restringir o emprego de determinadas
autorização para executar o Serviço de Retransmissão de radiofreqüências ou faixas, considerado o interesse público”.
Televisão, por meio do canal 39, em caráter secundário, na
localidade de Cuiabá/MT visando retransmitir os sinais A Agência obteve a concordância para a inclusão do canal 39 no PBTVD em
reunião realizada no dia 15/10/2010, para a qual foram convidadas todas as
gerados pela Fundação Sara Nossa Terra.
emissoras com outorga para as cidades incluídas na presente Consulta
A inclusão do canal no PBRTV é motivada por uma
Pública.
instalação eficiente que assegure o atendimento de requisitos
mínimos de cobertura da localidade, uma vez que a ERPmáx Por todo o exposto, não procede o comentário de que a inclusão do canal 39
autorizada para estação de RTV em caráter secundário, no PBTVD é inviável face ao interesse da Rádio e TV Sul Americana Ltda
referida a 150m sobre nível do terreno não pode ultrapassar em incluir o canal 39+ no PBRTV, manifestado em data posterior à referida
360W, e também pela vulnerabilidade operacional de uma reunião. A Rádio e TV Sul Americana Ltda recebeu outorga de secundário
estação secundária em sofrer e/ou causar interferências sem em 30/12/2010.
direito a nenhuma proteção, inclusive não ter seu canal
considerado em uma viabilidade técnica de inclusão de canal No que diz respeito à substituição do canal 39 pelo canal 32, a contribuição
nos Planos de RTV, de TV e de TVD.
não pode ser considerada, uma vez que deve ser necessariamente precedida

Contribuição improcedente

Rádio e TV Sul Americana Ltda.

Diante do exposto sugerimos, através de estudo já realizado e de estudo de viabilidade técnica, para posterior inclusão em Consulta
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que poderá ser comprovados por esse Agência, a substituição Pública. Este estudo deverá ser anexado ao processo para inclusão do canal
do canal 39 digital para o canal 32 digital, na referida 39+ no PBRTV.
consulta pública.
Desta forma, a inclusão do canal 39 será consolidada nos termos da presente
Consulta Pública e a Anatel avaliará a possibilidade da inclusão do canal
39+ no PBRTV, tão logo o processo seja encaminhado pelo Ministério das
Comunicações.
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