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. Santo Antônio da Barra 33 a 35 33 a 01 33 a 02

. Santo Antônio de Goiás 33 a 35 33 a 01 33 a 02

. Santo Antônio do
Descoberto

30 a 36 30 a 01 30 a 02

. São Domingos 30 a 34 30 a 36 30 a 01

. São Francisco de Goiás 30 a 36 30 a 01 30 a 02

. São João d`Aliança 30 a 35 30 a 35 30 a 01

. São João da Paraúna 33 a 35 33 a 01 33 a 01

. São Luís de Montes
Belos

30 a 35 30 a 01 30 a 01

. São Luíz do Norte 34 a 36 34 a 01 34 a 02

. São Miguel do
Araguaia

30 30 30

. São Miguel do Passa
Quatro

31 a 35 31 a 01 31 a 02

. São Patrício 30 a 36 30 a 01 30 a 02

. São Simão 30 a 34 30 a 01 30 a 01

. Senador Canedo 31 a 01 31 a 02 31 a 02

. Serranópolis 34 a 01 34 a 02 34 a 02

. Silvânia 31 a 36 31 a 02 31 a 02

. Simolândia 30 a 34 30 a 36 30 a 36

. Sítio d`Abadia 30 a 34 30 a 35 30 a 01

. Taquaral de Goiás 30 a 35 30 a 01 30 a 02

. Teresina de Goiás 30 a 35 30 a 01 30 a 01

. Terezópolis de Goiás 30 a 36 30 a 02 30 a 02

. Três Ranchos 30 a 34 30 a 01 30 a 01

. Tr i n d a d e 33 a 35 33 a 01 33 a 02

. Tr o m b a s 30 a 35 30 a 01 30 a 01

. Tu r v â n i a 30 a 36 30 a 01 30 a 01

. Tu r v e l â n d i a 33 a 35 33 a 01 33 a 01

. Uirapuru 30 a 35 30 a 01 30 a 01

. Uruaçu 34 a 35 34 a 01 34 a 02

. Uruana 30 a 36 30 a 01 30 a 02

. Urutaí 31 a 35 31 a 36 31 a 01

. Valparaíso de Goiás 30 a 35 30 a 01 30 a 02

. Va r j ã o 30 a 36 30 a 02 30 a 02

. Vi a n ó p o l i s 31 a 35 31 a 01 31 a 02

. Vi c e n t i n ó p o l i s 33 a 35 33 a 01 33 a 02

. Vila Boa 30 a 35 30 a 01 30 a 02

. Vila Propício 31 a 35 31 a 35 31 a 02

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 4.290-SEI, DE 24 DE AGOSTO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES,no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da
Constituição Federal, em conformidade com o disposto no art. 5º
da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, tendo em vista o
disposto na Lei nº 13.424, de 28 de março de 2017 e o disposto
no Decreto nº 52.795, de 31 de outubro e 1963, com nova redação
dada pelo Decreto n 9.138, de 22 de agosto de 2017 o que consta
do Processo Administrativo nº 53000.060582/2013-72, invocando
as razões presente na Nota Técnica nº 18.046/2018/SEI-MCTIC,
chancelada pelo Parecer Jurídico n.º00881/2018/CONJUR-
MCTIC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica atuante neste MCTIC,
resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei no
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 22 de
janeiro de 2014, a permissão outorgada à Radio Rio Verde Ltda.,
nos termos da Portaria n.º 344, de 19 de março de 2002, publicada
no Diário Oficial da União de 25 de março de 2002, chancelada
pelo Decreto Legislativo nº 591, de 2003, publicado no Diário
Oficial da União de 27 de agosto de 2003, para executar, sem
direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no município de Baependi, estado de Minas
Gerais.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja
permissão é renovada por esta Portaria reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

GILBERTO KASSAB

PORTARIA Nº 4.412, DE 28 DE AGOSTO DE 2018

Homologa, de forma escalonada, o
encerramento da transmissão da
programação das emissoras dos serviços de
radiodifusão de sons e imagens e de
retransmissão de televisão, em tecnologia
analógica, dos agrupamentos de
municípios de Juazeiro do Norte/CE e
Sobral/CE.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV
da Constituição Federal, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, inciso III, da Lei
nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, que transfere as competências
do extinto Ministério das Comunicações para o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;

CONSIDERANDO o Decreto n.º 5.820, de 29 de junho de
2006, alterado pelos Decretos n.º 7.670, de 16 de janeiro de 2012,
n.º 8.061, de 29 de julho de 2013 e n.º 8.753, de 10 de maio de
2016, que dispõe sobre a implantação do Sistema Brasileiro de
Televisão Digital Terrestre SBTVD-T e estabelece diretrizes para a
transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de
transmissão digital do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens
(TV) e do Serviço de Retransmissão de Televisão (RTV), e dá outras
providências;

CONSIDERANDO o disposto no art. 10 do Decreto nº
5.820, de 29 de junho de 2006, e alterações, segundo o qual o
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
estabelecerá cronograma de transição da transmissão analógica dos
serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de
televisão para o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre -
SBTVD-T;

CONSIDERANDO o disposto no art. 14 do Decreto nº
5.820, de 29 de junho de 2006, e alterações, segundo o qual o
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
expedirá normas complementares necessárias à execução e
operacionalização do SBTVD-T;

CONSIDERANDO o cronograma de transição da
transmissão analógica dos serviços TV e RTV para o SBTVD-T,
definido pela Portaria MCTIC nº 2.992, de 26 de maio de 2017, que
foi alterada pela Portaria MCTIC nº 7.432, de 20 de dezembro de
2017, pela Portaria MCTIC nº 1.019, de 26 de fevereiro de 2018 e
pela Portaria MCTIC nº 3.291 de 25 de junho de 2018;

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Portaria MCTIC
n.º 2.992, de 26 de maio de 2017, que estabelece como condição
para o desligamento da transmissão analógica dos serviços de TV e
RTV, que pelo menos 93% (noventa e três por cento) dos domicílios
do município que acessem o serviço livre, aberto e gratuito por
transmissão terrestre, estejam aptos à recepção da televisão digital
terrestre;

CONSIDERANDO o disposto no inciso IV do art. 5º da
Portaria MCTIC n.º 2.992, de 26 de maio de 2017, que estabelece
que cabe ao Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e
Digitalização de Canais de TV e RTV - GIRED, aferir o atingimento
do mencionado percentual de domicílios aptos à recepção da
televisão digital terrestre;

CONSIDERANDO a decisão tomada na 14ª Reunião
Ordinária do GIRED, de considerar o percentual mínimo para
atingimento da condição do desligamento como sendo o de 90
(noventa) pontos percentuais, tendo em vista a margem de erro de 3
(três) pontos percentuais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Portaria MC nº
6.738, de 21 de dezembro de 2015, que estabelece que a concessão
de outorgas para a exploração do Serviço de RTV em caráter
secundário, com a utilização de tecnologia digital, ocorrerá até a data
do desligamento do sinal analógico na localidade, conforme
cronograma estabelecido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações; e

CONSIDERANDO que o GIRED, em sua 13ª Reunião
Extraordinária, realizada em 27 de agosto de 2018, deliberou no
sentido de recomendar ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações o desligamento escalonado da
transmissão analógica dos serviços de TV e RTV, dos agrupamentos
de municípios de Juazeiro do Norte/CE e Sobral/CE, conforme
disposto no Ofício nº 449/2018/SEI/GPR-ANATEL, encaminhado
pelo Presidente do GIRED, resolve:

Art. 1° Homologar o encerramento da transmissão da
programação das emissoras dos serviços de radiodifusão de sons e
imagens e de retransmissão de televisão, em tecnologia analógica,
com início às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de agosto de 2018
e término às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de outubro de 2018,
dos agrupamentos de municípios de Juazeiro do Norte/CE e
Sobral/CE, que abrangem os seguintes municípios do Estado do
Ceará: Barbalha, Caririaçu, Crato, Forquilha, Juazeiro do Norte,
Massapê, Missão Velha, Santana do Acaraú e Sobral.

Art. 2º Após o início do encerramento da transmissão da
programação das emissoras dos serviços de radiodifusão de sons e
imagens e de retransmissão de televisão, em tecnologia analógica,
não serão concedidas autorizações para exploração do Serviço de
RTV em caráter secundário, conforme estabelece o art. 2° da
Portaria MC n° 6.738, de 21 de dezembro de 2015.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

GILBERTO KASSAB

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR

RESOLUÇÃO Nº 697, DE 28 DE AGOSTO DE 2018

Atribui e destina faixas de radiofrequência
ao Serviço de Radioamador e aprova o
Regulamento sobre Condições de Uso de
Radiofrequências pelo Serviço de
R a d i o a m a d o r.

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
pelos arts. 17 e 35 do Regulamento da Agência Nacional de
Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro
de 1997,

CONSIDERANDO a competência da Anatel de adotar as
medidas necessárias para o atendimento do interesse público, de
acordo com o disposto no art. 19 da Lei nº 9.472, de 1997;

CONSIDERANDO a competência da Anatel de regular o
uso eficiente e adequado do espectro, consoante o interesse público,
de acordo com o disposto no art. 160 da Lei nº 9.472, de 1997;

CONSIDERANDO os termos dos arts. 159 e 161 da Lei nº
9.472, de 1997, segundo os quais, na destinação de faixas de
radiofrequência, será considerado o emprego racional e econômico do
espectro e que, a qualquer tempo, poderá ser modificada, desde que
o interesse público ou o cumprimento de convenções ou tratados
internacionais assim o determine;

CONSIDERANDO o disposto no Regulamento de
Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações -
UIT, edição 2016, no qual constam as atribuições ao Serviço de
Radioamador aprovadas na Conferência Mundial de
Radiocomunicações de 2015 e anteriores;

CONSIDERANDO o benefício para os radioamadores
brasileiros em viabilizar a rádio experimentação e a operação em
faixas de radiofrequência padronizadas internacionalmente;

CONSIDERANDO as contribuições recebidas em
decorrência da Consulta Pública nº 14, de 7 de junho de 2017,
publicada no Diário Oficial da União do dia 8 de junho de 2017;

CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião nº
857, de 23 de agosto de 2018;

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº
53500.026094/2016-48, resolve:

Art. 1º Atribuir e destinar adicionalmente ao Serviço de
Radioamador, em caráter primário e sem exclusividade, as faixas de
radiofrequência de 1850 kHz a 2000 kHz e de 3800 kHz a 4000
kHz.

Art. 2º Atribuir e destinar adicionalmente ao Serviço de
Radioamador, em caráter secundário, as seguintes faixas de
radiofrequência:

I - 135,7 kHz a 137,8 kHz, 472 kHz a 479 kHz e 10100 kHz
a 10138 kHz, adotando as Notas Internacionais 5.67A e 5.80A; e,

II - 5351,5 kHz a 5366,5 kHz.
Art. 3º Destinar ao Serviço de Radioamador, em caráter

secundário, a faixa de 122,25 GHz a 123 GHz.
Art. 4º Revogar a atribuição e destinação da faixa de

radiofrequência de 3500 MHz a 3600 MHz ao Serviço de
R a d i o a m a d o r.

Art. 5º Manter a destinação das faixas de radiofrequência
listadas a seguir ao Serviço de Radioamador, em caráter primário e de
forma não exclusiva:

I - 1800 - 2000 kHz;
II - 3500 - 4000 kHz;
III - 7000 - 7100 kHz;
IV - 7100 - 7300 kHz;
V - 14000 - 14250 kHz;
VI - 14250 - 14350 kHz;
VII - 18068 - 18168 kHz;
VIII - 21000 - 21450 kHz;
IX - 24890 - 24990 kHz;
X - 28000 - 29700 kHz;
XI - 50 - 54 MHz;
XII - 144 - 146 MHz;
XIII - 146 - 148 MHz;
XIV - 220 - 225 MHz;
XV - 24 - 24,05 GHz;
XVI - 47 - 47,2 GHz;
XVII - 77,5 - 78 GHz;
XVIII - 134 - 136 GHz; e,
XIX - 248 - 250 GHz.
Parágrafo único. As faixas de radiofrequência dispostas nos

incisos III, V, VII, VIII, IX, X, XII, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX do
caput deste artigo poderão ser utilizadas também para aplicações de
radioamador por satélite, respeitado o caráter da faixa.

Art. 6º Manter a destinação das faixas de radiofrequência
listadas a seguir ao Serviço de Radioamador, em caráter secundário e
de forma não exclusiva:

I - 135,7 - 137,8 kHz;
II - 472 - 479 kHz;
III - 5351,5 - 5366,5 kHz;
IV - 10100 - 10150 kHz;
V - 430 - 435 MHz;
VI - 435 - 438 MHz;
VII - 438 - 440 MHz;
VIII - 902 - 907,5 MHz;
IX - 915 - 928 MHz;
X - 1240 - 1260 MHz;
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