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RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 170, de 21 de março de 2012, publicada no DOU do dia 26 de março de 2012,
Seção I, página 57, onde se lê: "Tabocão", leia-se: "Fortaleza do Tabocão".

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
RESOLUÇÃO Nº 581, DE 26 DE MARÇO DE 2012
Aprova o Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) bem
como a prestação do Serviço de TV a Cabo (TVC), do Serviço de Distribuição
de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), do Serviço de Distribuição de
Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH) e do Serviço
Especial de Televisão por Assinatura (TVA).

Sinal R-41 "Circulação exclusiva de motos, motocicletas e ciclomotores".

.

Ministério das Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 130, DE 2 DE MARÇO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o que consta do Processo nº 53000.026803/2011, e, em especial, da Nota Técnica nº
476/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC, resolve:
Art. 1º Autorizar, de acordo com o artigo 16 do Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005,
a TVCI-TV Comunicações Interativas Ltda., concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, canal 7 (sete) , no município de Paranaguá, Estado do Paraná, a executar o Serviço de
Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em caráter secundário, no município de Londrina, Estado do Paraná, por meio do canal 24 - (vinte e quatro decalado
para menos), visando a retransmissão dos seus próprios sinais.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA
PORTARIA Nº 165, DE 20 DE MARÇO DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto no artigo 94, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53000.081743/2006, resolve:
Art. 1o Autorizar a realização de alteração contratual, resultando em transferência indireta da
outorga de forma sucessiva, para a execução do Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média, no
Município de Goiânia, Estado de Goiás conferida à RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE GOIÂNIA LTDA.,
pela Portaria nº 368, de 12 de agosto de 1960.
Art. 2o Os quadros societário e diretivo da entidade, após a realização da presente operação
ficarão alterados conforme consta nesta portaria.
Art. 3º Determinar, nos termos do artigo 97 do citado Regulamento, que a entidade interessada
apresente a alteração contratual contendo a transferência ora autorizada, devidamente registrada na
repartição competente, para a aprovação deste Ministério.
Art. 4º Determinar que, após a aprovação dos atos decorrentes da presente autorização por este
Ministério, seja procedida a devida comunicação ao Congresso Nacional, nos termos do art. 222, § 5º ,
da Constituição da República.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA
PORTARIA DE 27 DE MARÇO DE 2012
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, resolve outorgar autorização a entidade abaixo relacionada a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária. Os atos de outorga somente produzirão efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da
Constituição.
Nº da Nº do Processo
Nome da Entidade
LocalidaPortade/UF
ria
178 53710.001342/99 Associação Comunitária de Rádio Difusão de Riacho dos Ma- Riacho
dos
chados
Machados/MG
PAULO BERNARDO SILVA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012012032800111

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.
35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto no 2.338, de 7 de
outubro de 1997;
CONSIDERANDO o disposto no art. 42 da Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, que
estabelece prazo para que a Anatel, no âmbito de suas competências, regulamente as disposições daquele
diploma legal;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a regulamentação dos serviços de televisão por
assinatura e de substituir a regulamentação de telecomunicações editada antes da criação da Anatel, nos
termos dispostos no inciso I do art. 214 da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de
Telecomunicações (LGT);
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública no 65, de 19
de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União do dia 20 de dezembro de 2012;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião no 645, de 22 de março de 2012;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo no 53500.021882/2011; resolve:
Art. 1o Aprovar, na forma do Anexo a esta Resolução, o Regulamento do Serviço de Acesso
Condicionado (SeAC).
Art. 2o O Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) substitui o Regulamento do
Serviço Especial de Televisão por Assinatura, aprovado pelo Decreto no 95.744, de 23 de fevereiro de
1988 e alterado pelo Decreto no 95.815, de 10 de março de 1988; o Regulamento do Serviço de TV a
Cabo, aprovado pelo Decreto no 2.206, de 14 de abril de 1997; a Norma do Serviço de Distribuição de
Sinais Multiponto Multicanal, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações no 254, de 16 de
abril de 1997, à exceção de seu Item 9 (Aspectos Técnicos); a Norma do Serviço de Distribuição de
Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite, aprovada pela Portaria do Ministério das
Comunicações no 321, de 21 de maio de 1997; e a Norma do Serviço de TV a Cabo, aprovada pela
Portaria do Ministério das Comunicações no 256, de 18 de abril de 1997, à exceção de seus Itens 2
(Definições), 8 (Aspectos Técnicos) e 9 (Operação dos Sistemas de TV a Cabo).
Art. 3o O art. 1o do Plano Geral de Metas de Qualidade para os Serviços de Televisão por
Assinatura, aprovado pela Resolução no 411, de 14 de julho de 2005 e alterada pela Resolução no 493,
de 27 de fevereiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1o Este Plano estabelece as metas de qualidade a serem cumpridas pelas prestadoras de
serviços de TV a Cabo, Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), de Distribuição de
Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH), Especial de Televisão por Assinatura
(TVA) e de Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), tendo por objetivo possibilitar à Agência Nacional
de Telecomunicações - Anatel, a gestão da qualidade desses serviços sob a regência da Lei no 12.485,
de 12 de setembro de 2011, da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, da Lei no 8.977, de 6 de janeiro
de 1995 e das regulamentações específicas dos mencionados serviços".
Art. 4o O art. 1o do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços
de Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução no 488, de 13 de dezembro de 2007, e alterado
pela Resolução no 528, de 17 de abril de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1o Este Regulamento estabelece normas básicas de proteção e defesa dos direitos dos
assinantes dos serviços de TV a Cabo, Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), de
Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH), Especial de Televisão
por Assinatura (TVA) e de Acesso Condicionado (SeAC), sob a regência da Lei no 12.485, de 12 de
setembro de 2011, da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações (LGT), da
Lei no 8.977, de 6 de janeiro de 1995, Lei do Serviço de TV a Cabo, e das regulamentações específicas
dos mencionados serviços".
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho
ANEXO
REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO (SeAC)
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DA ABRANGÊNCIA E OBJETIVO
Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de exploração e fruição do
Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), bem como a prestação do Serviço de TV a Cabo (TVC), do
Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), do Serviço de Distribuição de Sinais
de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH) e do Serviço Especial de Televisão por
Assinatura (TVA).
Art. 2º A prestação do serviço é livre para empresas constituídas sob as leis brasileiras com sede
e administração no País, sendo regida pelas Leis no 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de
Telecomunicações (LGT), e no 12.485, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a comunicação
audiovisual de acesso condicionado, pelo Regulamento de Serviços de Telecomunicações, pelo termo de
autorização celebrado entre a Prestadora e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por este
Regulamento e demais normas aplicáveis.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 3º Para os efeitos deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições, além de outras
adotadas pela legislação e pela regulamentação:
I - Área de Prestação do Serviço (APS): área geográfica onde o serviço pode ser explorado,
constituída por todo o território nacional;
II - Área de Abrangência do Atendimento: área atendida ou a ser atendida pela Prestadora por
meio de determinada estação, indicada pela Interessada em seu Projeto Técnico e em suas alterações
posteriores;
III - Assinante: pessoa natural ou jurídica que possui vínculo contratual com a Prestadora para
fruição do SeAC ou dos demais Serviços de Televisão por Assinatura;
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

