
GABINETE DO MINISTRO  

PORTARIA No 1.581, DE 9 DE ABRIL DE 2015  

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAC ̧O ̃ES, no uso das atribuic ̧ões que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso 
II, da Constituic ̧a ̃o Federal, resolve:  

Art. 1o A faixa compreendida entre as freque ̂ncias 174 MHz a 216 MHz ("VHF Alto") sera ́ utilizada para a execuça ̃o do servic ̧o 
de radiodifusa ̃o de sons e imagens, em tecnologia digital, por consignac ̧o ̃es da Unia ̃o e outorgas integrantes dos sistemas de 
radiodifusa ̃o pu ́blico, privado e estatal.  

Para ́grafo u ́nico. Continuara ́ a ser executado, nesta faixa, o servic ̧o de radiodifusa ̃o de sons e imagens, em tecnologia analógica, 
apenas antes dos prazos fixados pela Portaria no 481, de 9 de julho de 2014.  

Art. 2o Os canais criados pelo art. 13 do Decreto no 5.820, de 29 de junho de 2006, tera ̃o prefere ̂ncia no uso da faixa de VHF 
Alto nos munici ́pios onde houver inviabilidade te ́cnica de atribuic ̧a ̃o de outros canais utilizados para a execuc ̧a ̃o do servic ̧o de 
radiodifusa ̃o de sons e imagens em tecnologia digital.  

§ 1o Antes do ini ́cio de qualquer processo de outorga na faixa de VHF Alto em munici ́pios com populac ̧a ̃o superior a quinhentos 
mil habitantes ou outros a eles conurbados, o Ministe ́rio das Comunicac ̧o ̃es questionara ́ formalmente a Anatel sobre a viabilidade 
te ́cnica de que trata o caput.  

§ 2o Caracterizada a inviabilidade te ́cnica, o Ministe ́rio das Comunicac ̧o ̃es consignara ́ todos os canais citados no caput antes do 
prosseguimento do novo processo de outorga na faixa de VHF Al- to.  

Art. 3o Respeitada a prefere ̂ncia de que trata o art. 2o, o Ministe ́rio das Comunicac ̧o ̃es realizara ́ chamamentos pu ́blicos, por 
munici ́pio, para mapear potenciais entidades interessadas em executar o servic ̧o de radiodifusa ̃o de sons e imagens em tecnologia 
digital na faixa de VHF Alto.  

§ 1o Conclui ́do o chamamento pu ́blico, o Ministe ́rio das Comunicac ̧o ̃es planejara ́ as novas outorgas, em cada munici ́pio, con- 
siderando o percentual de entidades interessadas em executar, na faixa de VHF Alto, os servic ̧os de:  

I - Radiodifusa ̃o de sons e imagens;  

II - Radiodifusa ̃o de sons e imagens com finalidade ex- clusivamente educativa; e  

III - Retransmissa ̃o de televisa ̃o - RTV.  

§ 2o A resposta ao chamamento pu ́blico de que trata o caput na ̃o configura qualquer direito adquirido ou preferência a ̀ nova ou- 
torga.  

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicac ̧a ̃o.  

	  


