
Contribuição não pertinente  

I – Segundo o método de cálculo definido no Anexo VII do Regulamento Técnico para a Prestação do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens e do Serviço de 
Retransmissão de Televisão, aprovado pela Resolução n.º 284, de 7 de dezembro de 2001, alterado pela Resolução nº 398, de 7 de abril de 2005, a transmissão digital 
para os canais de TVA proposta nesta Consulta Pública permite manter contorno protegido equivalente ao proporcionado pela transmissão no modo analógico. 

 

II.a – Devido à possibilidade de interferência mútua, o canal 56S deve ser instalado co-localizado com o canal 55 proposto para Brasília/DF. Desta forma, o canal 
56S deverá entrar em operação no sítio Colorado até a data de início de funcionamento do canal 55. 

II.b – Devido ao deslocamento em cerca de 10 km do sistema irradiante da estação, certamente ocorrerá uma alteração da respectiva área de serviço. Em decorrência, 
admite-se que a entidade possa vir a pleitear ajustes de potência ERP e/ou de diagrama de irradiação, de forma a que a cobertura da emissora continue a incluir as 
regiões hoje atingidas. 

 

III – O assunto vem sendo tratado junto ao Governo do Distrito Federal e à Terracap pela Associação dos Veículos de Comunicação de Brasília – AVEC. 

 

IV – O projeto será analisado quanto à sua viabilidade técnica e quanto aos aspectos relacionados à outorga, levando em consideração que não é admitida expansão 
da Área de Prestação de Serviço definida no ato de outorga e, que a cobertura de áreas de sombra dentro da Área de Prestação do Serviço só será permitida por meio 
de estação reforçadora de sinais, desde que utilizada a mesma freqüência da estação principal. Na inexistência de exigências ou óbices, será procedida a 
correspondente alteração no PBTVA. 

 

V – Pelo Art. 7º do Decreto n.º 5.820, de 29/06/06, somente será consignado um segundo canal para transmissão com tecnologia digital para as Concessionárias, 
Autorizadas e Permissionárias dos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens (TV) e de Retransmissão de Televisão (RTV). 

 


