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CRITÉRIOS GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS 

CRONOGRAMAS OPERACIONAIS DE MIGRAÇÃO 

PARA OS NOVOS CANAIS DE TV E RTV ATRIBUÍDOS 

 

Revisado na 28ª Reunião Ordinária do GIRED, 

realizada em 28 de março de 2017 

 

 

Para cada agrupamento de municípios a serem desligados, a EAD deverá elaborar, junto 

aos fornecedores, às equipes de instalação e logística e às empresas de radiodifusão a serem 

ressarcidas, para análise e aprovação do GIRED, os cronogramas operacionais de migração para 

os novos canais de TV e RTV atribuídos, respeitando os prazos definidos pelo Ministério das 

Comunicações. 

A migração de uma determinada região seguirá o cronograma operacional elaborado pela 

EAD e aprovado pelo GIRED, e deverá, quando necessário, indicar as diferentes fases de 

remanejamento dos canais. A divisão por fases é fundamental para garantir o correto 

sequenciamento das mudanças de frequências das emissoras, evitando, assim, o surgimento de 

situações de interferência entre os diferentes canais. Um exemplo desta divisão pode ser 

encontrado no Anexo I. O cronograma operacional de cada agrupamento de municípios deve 

conter a relação de canais a serem remanejados, o sequenciamento a ser obedecido e a data de 

conclusão do remanejamento de cada canal envolvido, devendo ser apresentado pela EAD para 

aprovação do GIRED, após discussão no GT-Rm, até a reunião que anteceda o desligamento 

analógico. É importante destacar que, conforme estipulado nos Termos de Autorização, “A 

prestação do SMP utilizando as subfaixas de radiofrequência objeto deste edital de licitação 

poderá ser iniciada somente 9 (nove) meses após a data do desligamento da transmissão 

analógica de TV e RTV”, ou em prazo reduzido, conforme item 17.4 do Edital, “nas áreas em 

que houver viabilidade técnica, a partir de análise pela EAD e aprovação pelo GIRED”. Para 

tanto, é desejável que a migração seja concluída com tempo suficiente para identificar eventuais 

situações conflituosas na operação dos canais de TV antes da entrada em operação do SMP.  

Neste sentido, fica definido que os cronogramas operacionais de migração deverão ser 

elaborados considerando um prazo sugerido de conclusão de remanejamento de 6 (seis) meses, a 

partir do desligamento das transmissões analógicas num agrupamento de municípios, para a 

conclusão da migração para os novos canais de TV e RTV. Para o referido prazo, podem-se 

excetuar agrupamentos de municípios dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, em função 

da complexidade do remanejamento nestes Estados. 

A execução do remanejamento dependerá, inclusive, da emissão da autorização do uso da 

radiofrequência pela Anatel, cujo prazo não depende da EAD.  
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Caso ocorra alteração da data de desligamento das transmissões analógicas em um 

município, em função da sua inclusão ou exclusão em um determinado agrupamento, ou por 

qualquer outra motivação, o cronograma de que trata este documento deverá ser revisado. 

Ressalta-se que este documento trata do remanejamento de canais pós-desligamento de um 

determinado agrupamento de municípios, não se confundindo com possíveis antecipações de 

liberação da faixa de 700 MHz propostas pela EAD. 

Ainda, é importante esclarecer que a preparação para a migração seguirá procedimentos e 

prazos estabelecidos no documento “DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ESPECIFICAÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS E DAS INFRAESTRUTURAS ESSENCIAIS AO 

FUNCIONAMENTO DOS NOVOS CANAIS DE TV E RTV”, aprovado na reunião 11ª do 

GIRED. Objetivando facilitar o acompanhamento destas atividades pelo GT-Rm, o processo da 

migração consistirá das atividades detalhadas no Anexo II deste documento. 

Com respeito à cobrança de PPDUR e TFI, ainda será definida a possibilidade de sua 

isenção. 
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ANEXO I 

Exemplo de divisão por fases de remanejamento 

 

FASE A – MIGRAÇÃO DENTRO DA FAIXA 14 – 51 

FASE B – MIGRAÇÃO DA FAIXA 52 – 68 PARA 14 – 51 

 

 SWITCH OFF 

ANALÓGICO 
FASE A FASE B 

CANAL 

ENTIDADE 

16 

CBI 

<— 47 

FUNDAÇÃO 

FÁTIMA 

<— 63 

EBC 

CANAL 

ENTIDADE 

21 

REDE 21 

<— 49 

PIRA SOM E 

IMAGEM 

<— 59 

FUNDAÇÃO B. CAMARGO 

CANAL 

ENTIDADE 

27 

CNT 

 <— 53 

GOSPEL 

CANAL 

ENTIDADE 

32 

MTV 

 <— 56 

PANTANAL 

CANAL 

ENTIDADE 

34 

REDE VIDA 

<— 39 

REDE VIDA 

<— 61 

TV CÂMARA 

CANAL 

ENTIDADE 

35 

DIÁRIO DE MOGI 

 <— 52 

FUNDAÇÃO CULTURAL 

CANAL 

ENTIDADE 

38 (Mogi) 

DIÁRIO DE MOGI 

<— 19 (São Paulo) 

PAULISTA TVA 

<— 52 (Suzano e Mogi) 

DIÁRIO DE MOGI 

CANAL 

ENTIDADE 

42 

MULHER 

 <— 64 

TV JUSTIÇA 

CANAL 

ENTIDADE 

48 

FUNDAÇÃO 

FÁTIMA 

 <— 55 

FUNDAÇÃO G. MULLER 

CANAL 

ENTIDADE 

50 

PANTANAL 

 <— 57 

REDE UNIÃO 
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ANEXO II 

Etapas do Remanejamento 

 Comunicação com o Radiodifusor relacionado no Edital 

 Comunicar ao radiodifusor o início do processo de remanejamento da estação e confirmar se 

está em operação 

 Formalizar a comunicação 

 Solicitar o agendamento da visita técnica 

Classificação do Radiodifusor 

 Agendar a visita técnica 

 Realizar a visita técnica 

 Analisar o relatório da visita técnica 

 Solicitar documentação necessária para o ressarcimento e remanejamento 

 Receber a documentação do radiodifusor 

 Classificar o radiodifusor em ressarcível ou sem necessidade de ressarcimento, e 

comunicação ao radiodifusor e a Anatel 

 Comunicar ao GT-Rm dificuldades encontradas 

Elaboração dos projetos técnico e executivo da entidade ressarcível 

 Elaborar lista de itens elegíveis ao ressarcimento (equipamentos, infraestrutura e serviços) 

 Elaborar projeto técnico e executivo do remanejamento 

 Especificar itens ressarcíveis (equipamentos, infraestrutura e serviços) 

 Enviar ao radiodifusor a lista dos itens ressarcíveis (equipamentos, infraestrutura e serviços) 

e projetos técnico e executivo 

 Aprovar com o radiodifusor a lista dos itens ressarcíveis (equipamentos, infraestrutura e 

serviços) e os projetos técnico e executivo 

 Protocolar na Anatel o projeto técnico com requerimento assinado pelo representante legal 

da entidade ressarcível 

 Comunicar ao GT-Rm dificuldades encontradas 

Remanejamento do canal da entidade ressarcível 

 Comprar itens ressarcíveis (equipamentos, infraestrutura e serviços) 

o Fazer RFP dos itens ressarcíveis (equipamentos, infraestrutura e serviços) 

o Analisar e selecionar os fornecedores 

 Apresentar Cronograma de Remanejamento ao radiodifusor 

 Aprovar com o Radiodifusor o Cronograma de Remanejamento  

 Receber, instalar e configurar os itens ressarcíveis 

 Remanejar a estação de radiodifusão 

 Comunicar ao GT-Rm o remanejamento da estação, para posterior encaminhamento ao 

GIRED 

 Elaborar o Laudo de Vistoria 

 Protocolar na Anatel o Laudo de Vistoria com requerimento de emissão da Licença de 

Funcionamento da Estação assinado pelo representante legal da entidade ressarcível 

 Após a emissão da Licença, comunicar ao radiodifusor o encerramento do processo de 

ressarcimento 

 


