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SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE

O Superintendente de Fiscalização da Anatel, nos termos do
art. 82, inciso IX, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela
Resolução nº 612/2013, torna públicas as decisões dos Recursos Ad-
ministrativos interpostos nos processos a seguir relacionados. A ín-
tegra das decisões pode ser acessada por meio do site da Agência
( h t t p : / / w w w. a n a t e l . g o v. b r / i n s t i t u c i o n a l / i n d e x . p h p / p r o c e s s o s - a d m i nis-
trativos) (PROCESSOS: 53504.014083/2015-02; 53504.022538/2011-
40; 53504.011709/2013-59; 53504.005490/2013-59;
53504.025468/2011-63; 53504.022583/2011-86; 53504.013574/2011-
02; 53504.009953/2013-51; 53504.008829/2013-79;
53504.025679/2011-04; 53504.008528/2012-64; 53504.024922/2012-
40; 53504.010067/2013-71; 53504.021309/2012-71;
53504.020644/2011-71; 53504.025609/2012-29; 53504.005123/2012-
74; 53504.009333/2012-31; 53504.011941/2012-14;
53504.018919/2010-25)

MARCUS VINÍCIUS PAOLUCCI

GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO
PA U L O

DESPACHO DO GERENTE

O Gerente Regional da Anatel em São Paulo, nos termos do art.
82, inciso IX, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Reso-
lução nº 612/2013, torna públicas as decisões dos Recursos Adminis-

trativos interpostos nos processos a seguir relacionados. A íntegra das
decisões pode ser acessada por meio do site da Agência
( h t t p : / / w w w. a n a t e l . g o v. b r / i n s t i t u c i o n a l / i n d e x . p h p / p r o c e s s o s - a d m i nistra -
tivos) (PROCESSOS: 53504.025525/2012-95; 53504.000938/2013-48)

SANDRO ALMEIDA RAMOS

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS
À PRESTAÇÃO

CONSULTA PÚBLICA Nº 32, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2016

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À
PRESTAÇÃO - ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo art. 59 do Regimento Interno da Anatel - aprovado
pela Resolução n.º 612, de 29 de abril de 2013, deliberou submeter a
comentários e sugestões do público em geral a proposta de atua-
lização dos requisitos técnicos e procedimentos de ensaio aplicados
na avaliação da conformidade técnica de Carregador para Telefone
Celular, processo nº 53500.014668/2016-35.

O texto completo da proposta estará disponível na Biblioteca
da Anatel, no endereço subscrito e na página da Anatel na Internet,
no endereço eletrônico http://sistemas.anatel.gov.br/sacp, a partir das
14h da data da publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da
União.

As contribuições e sugestões deverão ser fundamentadas,
devidamente identificadas e encaminhadas, preferencialmente por
meio de formulário eletrônico do Sistema Interativo de Acompa-
nhamento de Consulta Pública, disponível no endereço Internet
http://www.anatel.gov.br, relativo a esta Consulta Pública, fazendo-se

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA

DESPACHOS DA SECRETÁRIA
Em 11 de novembro de 2016

Nº 2.200/2016/SEI - A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS DE COMU-
NICAÇÃO ELETRÔNICA, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o disposto no Anexo IV, art. 71, inciso XXV, da Portaria n.°
143, de 9 de março de 2012, e o que consta do processo n.º
53900.060491/2016-36, resolve acolher o disposto na Nota Técnica
n.º 29514/2016/SEI-MCTIC, invocando seus fundamentos como ra-
zão desta decisão, para indeferir o requerimento de inclusão de canal
no Plano Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora
em Frequência Modulada - PBFM interposto pela Sra. MARIA RO-
ZANA RIBEIRO DOS SANTOS, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas - CPF sob o n.° 062.807.404-20.

Em 14 de novembro de 2016

Nº 2.238/2016/SEI - A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Anexo IV, art. 71, inciso XIX, da Portaria nº 143, de 9 de março
de 2012, e considerando o disposto na Portaria nº 4.287 de 21 de setembro de 2015, que dispõe sobre os procedimentos de seleção pública e de autorização para a execução do Serviço de Retransmissão de Televisão,
com utilização de tecnologia digital, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, durante a transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de transmissão digital, resolve:

Art. 1º Tornar público o indeferimento definitivo da entidade abaixo pela continuidade do serviço de RTV em tecnologia digital, na localidade de FORTALEZA/CE e nas localidades afetadas pelo desligamento
da transmissão analógica dos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão, conforme cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e art. 8º
da Portaria 4.287, de 2015, constante do processo nº 53900.042538/2016-80 ou dos processos indicados no Parágrafo único.

Parágrafo único. Indeferimento da Entidade Detentora de Autorização - EDA, com base no art. 9º da Portaria 4.287, de 2015, a seguir:

Processo
Entidade CNPJ

Localidade UF Canal
Analógico Canal Digital

Caráter
Nº de Protocolo Motivo do Indeferimento

53900.060597/2016-30
REDE UNIÃO DE RÁDIO E TELEVI-

SÃO LTDA
01.731.671/0002-76

Cascavel CE 36
18

P
- A Entidade não manifestou interesse.

Art. 2º A nota técnica a respeito do indeferimento definitivo estará à disposição do interessado nos autos do processo a partir da publicação do presente Despacho.
Art. 3º Este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

VANDA JUGURTHA BONNA NOGUEIRA

acompanhar de textos alternativos e substitutivos, quando envolverem
sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dis-
positivo. Esta Consulta Pública permanecerá disponível por 15 (quin-
ze) dias, contados de sua publicação.

As manifestações recebidas merecerão exame pela Anatel e
permanecerão à disposição do público na Biblioteca da Agência.

YROÁ ROBLEDO FERREIRA

RETIFICAÇÃO

Na Portaria n° 4.868, de 4 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 11 de novembro de 2016, Seção 1, página 24, onde se lê: "...Processo nº 53900.060701/2016-96...", leia-se:
"...Processo nº 53900.060717/2016-07...".

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DESPACHOS DO DIRETOR
Em 24 de outubro de 2016

Nº 2.132 - O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA, SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Anexo IV, art. 72,
§ 1º, inciso V, da Portaria nº 143, de 9 de março de 2012, e considerando o que consta no processo n.º 53000.006120/2014-91, resolve aprovar o local de instalação da estação digital e a utilização dos equipamentos
da FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, no município de MOGI GUAÇU, estado de São Paulo,
utilizando o canal digital nº 38 (trinta e oito), classe C, nos termos da Nota Técnica nº 27704/2016/SEI-MCTIC.

Nº 2.137 - O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA, SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Anexo IV, art. 72,
§ 1º, inciso V, da Portaria nº 143, de 9 de março de 2012, e considerando o que consta no processo n.º 53000.075795/2013-07, resolve aprovar o local de instalação da estação digital e a utilização dos equipamentos
da RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DO RIO DE JANEIRO LTDA, autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, no município de MACAÉ, estado do RIO DE JANEIRO, utilizando o canal digital
nº 57 (cinquenta e sete), classe B, nos termos da Nota Técnica nº 27932/2016/SEI-MCTIC.

Em 11 de novembro de 2016

Nº 2.237/2016/SEI - O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA, SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Anexo IV, Art. 72, §
1º, inciso V, da Portaria nº 143, de 9 de março de 2012, e considerando o disposto na Portaria nº 4.287 de 21 de setembro de 2015, que dispõe sobre os procedimentos de seleção pública e de autorização para a execução do Serviço
de Retransmissão de Televisão, com utilização de tecnologia digital, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, durante a transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de transmissão digital, resolve:

Art. 1º Tornar público o indeferimento provisório da entidade abaixo pela continuidade do serviço de RTV em tecnologia digital, na localidade de MANGARATIBA/RJ, conforme art. 8º da Portaria 4.287,
de 2015, constante do processo indicado no Parágrafo único.

Parágrafo único. Indeferimento da Entidade Detentora de Autorização - EDA, com base no art. 9º da Portaria 4.287, de 2015, a seguir:

Processo
Entidade CNPJ

Localidade UF Canal Ana-
lógico Canal Digital

Caráter
Nº de Protocolo Motivo do Inde-

ferimento
53900.062137/2016-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59
M A N G A R AT I B A RJ 9

30
S

_ A entidade não mani-
festou interesse

Art. 2º A nota técnica a respeito do indeferimento preliminar estará à disposição dos interessados nos autos dos processos a partir da publicação do presente Despacho.
Art. 3º Os interessados com número de protocolo poderão solicitar o reexame do pedido, no prazo de 10 dias, a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, pelo endereço http://sis-

t e m a . m c . g o v. b r / m a n i f e s t a c a o .
Art. 4º Os interessados sem número de protocolo poderão solicitar o reexame do pedido, no prazo de 10 dias, a partir da publicação deste ato no Diário Oficial da União, pelo CADSEI, informando o número

do processo nº 53900.062137/2016-46.
Art. 5º Este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

AUGUSTO CESAR DA COSTA BARROS

RETIFICAÇÃO

No Despacho n° 1.691, de 19 de setembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União em 22 de setembro de 2016, Seção 1, página 8, onde se lê: "...no município de MAJOR ISIDORO, estado de
ALAGOAS, utilizando o canal 22 (vinte e dois)...", leia-se: "...no município de MONTANHA, estado do ESPÍRITO SANTO, utilizando o canal digital 22 (vinte e dois)...".
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