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Ministério das Comunicações
GABINETE DO MINISTRO

Art. 3º O instrumento pactual decorrente desta consignação
será celebrado entre a concessionária e a União, em prazo não superior a sessenta dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 190, DE 24 DE MARÇO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta dos Processos
nº 53000.003206/2000, resolve:
Autorizar a RÁDIO PRINCESA DA BAIXADA LTDA, executante dos Serviços de Retransmissão e de Repetição de Televisão,
ancilares ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, em caráter
primário, no município de Pinheiros, Estado do Maranhão, por meio
da Portaria MC nº 736, de 17 de dezembro de 1999, a substituir a
geradora cedente da sua programação, que passará a ser a TELEVISÃO MIRANTE LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, canal 10- (dez decalado para menos), no
município de São Luís, Estado do Maranhão e alterar características
técnicas de operação de sua emissora.
HÉLIO COSTA
PORTARIA Nº 261, DE 29 DE MARÇO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, observado o disposto no artigo 21, inciso XII,
alínea "a", da Constituição Federal, e no art. 7º do Decreto nº 5.820,
de 29 de junho de 2006, tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.0012313/2009-70, resolve:
Art. 1º Consignar à TELEVISÃO TIBAGI LTDA., concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, na localidade
de Apucarana, Estado do Paraná, o canal 21 (vinte e um), correspondente à faixa de freqüência 512 - 518 MHz, para a transmissão
digital do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no âmbito do
Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T, na
mesma localidade.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos, e do Decreto nº 5.820, de 29 de junho 2006.
Art. 3º O instrumento pactual decorrente desta consignação
será celebrado entre a concessionária e a União, em prazo não superior a sessenta dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HÉLIO COSTA
PORTARIA Nº 266, DE 29 DE MARÇO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, observado o disposto no artigo 21, inciso XII,
alínea "a", da Constituição Federal, e no art. 7º do Decreto nº 5.820,
de 29 de junho de 2006, tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.012726/2009, resolve:
Art. 1º Consignar à TV CATARATAS LTDA., concessionária
do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, na cidade de Foz do
Iguaçu, Estado do Paraná , o canal 35 (trinta e cinco), correspondente
à faixa de freqüência 596 - 602 MHz, para a transmissão digital do
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no âmbito do Sistema
Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T, na mesma localidade.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos, e do Decreto nº 5.820, de 29 de junho 2006.

HÉLIO COSTA
PORTARIA Nº 267, DE 29 DE MARÇO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, observado o disposto no artigo 21, inciso XII,
alínea "a", da Constituição Federal, e no art. 7º do Decreto nº 5.820,
de 29 de junho de 2006, tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.012731/2009, resolve:
Art. 1º Consignar à TELEVISÃO CULTURA DE MARINGÁ LTDA., concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e
Imagens, na localidade de Maringá, Estado do Paraná , o canal 41
(quarenta e um), correspondente à faixa de freqüência 632 - 638
MHz, para a transmissão digital do Serviço de Radiodifusão de Sons
e Imagens, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital
Terrestre - SBTVD-T, na mesma localidade.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos, e do Decreto nº 5.820, de 29 de junho 2006.
Art. 3º O instrumento pactual decorrente desta consignação
será celebrado entre a concessionária e a União, em prazo não superior a sessenta dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HÉLIO COSTA
PORTARIA Nº 270, DE 29 DE MARÇO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, observado o disposto no artigo 21, inciso XII,
alínea "a", da Constituição Federal, e no art. 7º do Decreto nº 5.820,
de 29 de junho de 2006, tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.045650/2007-25, resolve:
Art. 1º Consignar à RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA.,
concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, na
localidade de Porto Velho, Estado de Rondônia , o canal 14 (catorze),
correspondente à faixa de freqüência 470 - 476 MHz, para a transmissão digital do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no
âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre SBTVD-T, na mesma localidade.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos, e do Decreto nº 5.820, de 29 de junho 2006.
Art. 3º O instrumento pactual decorrente desta consignação
será celebrado entre a concessionária e a União, em prazo não superior a sessenta dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HÉLIO COSTA
PORTARIA Nº 271, DE 29 DE MARÇO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, observado o disposto no artigo 21, inciso XII,
alínea "a", da Constituição Federal, e no art. 7º do Decreto nº 5.820,
de 29 de junho de 2006, tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.045651/2007-70, resolve:

PORTARIA Nº 276, DE 29 DE MARÇO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 14 do Decreto no
5.820, de 26 de junho de 2006, e
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos para a instalação, o licenciamento e a operação das estações dos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens e de Retransmissão de Televisão, utilizando tecnologia digital, resolve:
Art. 1o Aprovar a Norma nº 01/2010 - Norma Técnica para Execução dos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens e de Retransmissão de Televisão com utilização da tecnologia digital,
anexa a esta Portaria.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HÉLIO COSTA
ANEXO
NORMA Nº 01/2010 - NORMA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS E DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO COM
UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DIGITAL
1.DO OBJETIVO
Esta Norma tem por objetivo disciplinar os aspectos técnicos dos Serviços de Radiodifusão de
Sons e Imagens e de Retransmissão de Televisão, com utilização da tecnologia digital, com a finalidade
de:
a) estabelecer os critérios de instalação, licenciamento e operação das estações;
b) estabelecer as características dos sinais e padrões de emissão do sinal de televisão digital;
c) assegurar a qualidade do sinal transmitido, propiciando um serviço adequado na área do
município a ser atendida;
d) prevenir interferências prejudiciais sobre estações de serviços de radiodifusão e de telecomunicações autorizadas e regularmente instaladas; e
e) auxiliar na apresentação de documentação ao Ministério das Comunicações - MC, visando à
análise do projeto de instalação da estação destinada à transmissão digital dos Serviços de Radiodifusão
de Sons e Imagens e de Retransmissão de Televisão.
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Art. 1º Consignar à RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA.,
concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, na
localidade de Rio Branco, Estado do Acre , o canal 14 (catorze),
correspondente à faixa de freqüência 470 - 476 MHz, para a transmissão digital do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no
âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre SBTVD-T, na mesma localidade.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos, e do Decreto nº 5.820, de 29 de junho 2006.
Art. 3º O instrumento pactual decorrente desta consignação
será celebrado entre a concessionária e a União, em prazo não superior a sessenta dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HÉLIO COSTA
PORTARIA Nº 272, DE 29 DE MARÇO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, observado o disposto no artigo 21, inciso XII,
alínea "a", da Constituição Federal, e no art. 7º do Decreto nº 5.820,
de 29 de junho de 2006, tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.045645/2007-12, resolve:
Art. 1º Consignar à RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA.,
concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, na
localidade de Macapá, Estado do Amapá , o canal 28 (vinte e oito),
correspondente à faixa de freqüência 554 - 560 MHz, para a transmissão digital do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no
âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre SBTVD-T, na mesma localidade.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos, e do Decreto nº 5.820, de 29 de junho 2006.
Art. 3º O instrumento pactual decorrente desta consignação
será celebrado entre a concessionária e a União, em prazo não superior a sessenta dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HÉLIO COSTA
PORTARIA Nº 273, DE 29 DE MARÇO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, observado o disposto no artigo 21, inciso XII,
alínea "a", da Constituição Federal, e no art. 7º do Decreto nº 5.820,
de 29 de junho de 2006, tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.045646/2007-67, resolve:
Art. 1º Consignar à RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA.,
concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, na
localidade de Boa Vista, Estado de Roraima , o canal 17 (dezessete),
correspondente à faixa de freqüência 488 - 494 MHz, para a transmissão digital do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, no
âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre SBTVD-T, na mesma localidade.
Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições
do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos, e do Decreto nº 5.820, de 29 de junho 2006.
Art. 3º O instrumento pactual decorrente desta consignação
será celebrado entre a concessionária e a União, em prazo não superior a sessenta dias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HÉLIO COSTA

2.DA APLICAÇÃO
Esta Norma é aplicável aos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens e de Retransmissão de
Televisão com utilização da tecnologia digital, compreendendo:
a) a elaboração de projetos técnicos de instalação de estação;
b) a elaboração de projetos para mudança de local de instalação e de características técnicas das
estações;
c) os procedimentos para licenciamento das estações;
d) a elaboração de laudos de ensaio dos equipamentos transmissores;
e) a elaboração de laudos de vistoria das estações; e
f) instruções para a apresentação de projetos de viabilidade técnica para inclusão e alteração de
canais no Plano Básico de Distribuição de Canais de Televisão Digital - PBTVD, publicado pela Agência
Nacional de Telecomunicações - Anatel.
3.DAS DEFINIÇÕES E DOS SÍMBOLOS
3.1. Para os fins desta Norma, são adotados os termos específicos e os símbolos listados no
Anexo I.
3.2. Quando não definidos nesta Norma, serão adotados os termos e símbolos estabelecidos no
Regulamento de Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações.
4.DOS ASPECTOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS
4.1.CANALIZAÇÃO
Os Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens e de Retransmissão de Televisão com tecnologia digital dispõem dos canais, com largura de faixa de 6,0MHz, relacionados nas Tabelas 1 e 2.
TABELA 1 - Canalização de TV Digital na Faixa de VHF
CANAL
7
8
9
10
11
12
13

FREQUÊNCIAS EXTREMAS (MHz)
174 - 180
180 - 186
186 - 192
192 - 198
198 - 204
204 - 210
210 - 216

FREQUÊNCIA CENTRAL (MHz)
177
183
189
195
201
207
213

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

