AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES

ATO Nº 50.627, DE 4 DE MARÇO DE 2016

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 19 da Lei
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 16 do Regulamento da Agência Nacional de
Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,
CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII do art. 19 da Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, que atribui à Anatel a competência para administrar o espectro de
radiofrequências expedindo as respectivas normas;
CONSIDERANDO a realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016, no período de 5 de agosto de 2016 a 18 de setembro de 2016;
CONSIDERANDO a garantia oferecida pelo Governo Federal, através do
Ministério das Comunicações e da Anatel, de que seriam disponibilizados aos integrantes da
“Família Olímpica” recursos de radiofrequência para a realização dos jogos, sem custos;
CONSIDERANDO o disposto no art. 13 do Ato Olímpico aprovado pela Lei nº
12.035, de 1º de outubro de 2009, que assegura a disponibilidade de todo o espectro de
frequência de radiodifusão e de sinais necessário à organização e à realização dos Jogos Rio
2016, garantindo a sua alocação, gerenciamento e controle durante o período compreendido entre
5 de julho e 25 de setembro de 2016;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Plano de Gestão do Espectro de
Radiofrequências para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 aprovado pela Portaria nº
638, de 30 de julho de 2014, do Superintendente de Fiscalização e do Superintendente de
Outorga e Recursos à Prestação da Anatel;
CONSIDERANDO o disposto no Regulamento sobre Autorização de Uso
Temporário de Radiofrequências, aprovado pela Resolução nº 635, de 9 de maio de 2014;
CONSIDERANDO o apoio solicitado à Anatel pelo Comitê Organizador dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016;
CONSIDERANDO a necessidade de operacionalizar a infraestrutura de
telecomunicações em apoio à organização do evento;
CONSIDERANDO o art. 27 do Regulamento para Certificação e Homologação
de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 242, de 30 de novembro de
2000, que estabelece que determinados produtos, diante de suas peculiares características e
finalidades específicas, tenham a comprovação de sua conformidade formalizada mediante
procedimentos distintos daqueles previstos na regulamentação;
CONSIDERANDO que alguns tipos de dispositivos emissores de radiofrequência
utilizados na cobertura de grandes eventos, tendo em vista a sua aplicação, baixa potência de
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transmissão e faixas específicas de operação, apresentam potencial reduzido de causar
interferências em outros serviços e aplicações;
CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº 53500.900007/2016-24;
CONSIDERANDO deliberação tomada por meio do Circuito Deliberativo nº
2.452, de 4 de março de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar, de forma precária e temporária, os dispositivos dos tipos
listados abaixo, operando de acordo com o estabelecido nas Seções indicadas do Regulamento
sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, aprovado pela Resolução nº
506, de 1º de julho de 2008, em regiões fora dos locais de realização das atividades relacionadas
aos Jogos (Venues) listados no Anexo a este Ato, da necessidade de obtenção de autorização de
uso temporário do espectro para sua utilização durante a cobertura do evento:
a) Equipamentos de Telemedição e Microfone sem Fio (Seção II);
b) Equipamentos Utilizando Tecnologia de Espalhamento Espectral ou outras
Tecnologias de Modulação Digital (Seção IX);
c) Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais (Seção X); e,
d) Equipamento de Radiocomunicação de Uso Geral (Seção XIV).
§ 1º Não estão enquadrados na alínea “b” os equipamentos que operem na faixa
de frequência de 902 MHz a 928 MHz.
§ 2º Os equipamentos indicados no caput ficam dispensados dos procedimentos
de teste e etiquetagem, desde que sejam utilizados fora dos locais de realização dos jogos e
atividades relacionadas (Venues) listados no Anexo a este Ato.
Art. 2º Dispensar, de forma precária e temporária, os dispositivos do tipo
“Disparadores Automáticos para Câmeras Fotográficas” operando nas faixas de frequência de
315,5 MHz a 317 MHz, de 340 MHz a 354 MHz e de 433,44 MHz a 434,42 MHz, da
necessidade de obtenção de autorização de uso temporário do espectro para sua utilização
durante a cobertura dos Jogos.
Parágrafo único. Os equipamentos referidos no caput ficam dispensados dos
procedimentos de teste e etiquetagem, sendo permitido seu acesso e utilização nos locais de
realização dos jogos e atividades relacionadas (Venues).
Art. 3º As dispensas indicadas no art. 1º terão validade no período compreendido
entre 5 de julho de 2016 e 25 de setembro de 2016, e as indicadas no art. 2º terão validade no
período compreendido entre 1º de janeiro de 2016 e 25 de setembro de 2016.
Art. 4º A dispensa de autorização de uso temporário do espectro, para os
dispositivos mencionados nos arts. 1º e 2º, implica que o seu usuário não tenha qualquer direito a
proteção contra interferências, mesmo de outros dispositivos similares operando nas
proximidades.
Art. 5º Caso os dispositivos descritos nos arts. 1º e 2º causem interferências
prejudiciais ou prejudiquem o funcionamento regular de quaisquer outros serviços de
telecomunicações e de equipamentos utilizados na organização e realização dos jogos, sua
operação deverá ser imediatamente cessada, sob pena da adoção das devidas medidas legais.
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Art. 6º Estabelecer que, para as solicitações de uso temporário de radiofrequências
em atividades relacionadas ao evento mencionado, a Anatel poderá:
a) emitir autorização de uso temporário do espectro por períodos de 120 (cento e
vinte) dias, para solicitações de operação no período compreendido entre 6 de março de 2016 e 4
de julho de 2016;
b) emitir autorização de uso temporário do espectro por períodos de até 82
(oitenta e dois) dias, para solicitações de operação no período compreendido entre 5 de julho de
2016 e 25 de setembro de 2016; e,
c) autorizar o uso temporário de radiofrequências para operação de estação terrena
transmissora de radiocomunicação associada a satélite cujo direito de exploração não tenha sido
conferido pela Agência, no período de 6 de março de 2016 a 25 de setembro de 2016.
§ 1º Para as autorizações de uso temporário do espectro enquadradas nas alíneas
acima, a isenção do pagamento das taxas aplicáveis obedecerá ao disposto no Ato Olímpico - Lei
nº 12.035, de 1º de outubro de 2009.
§ 2º Ficam mantidas as demais condições relativas à autorização de uso
temporário do espectro estabelecidas na regulamentação vigente.
Art. 7º Orientar a Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação para que, a
partir da data da publicação deste Ato até o dia 25 de setembro de 2016, na análise para
expedição de outras autorizações de uso de espectro para prestação de serviços de
telecomunicações na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e nas localidades onde serão
realizadas competições oficiais dos Jogos Olímpicos 2016, seja:
a) priorizada a análise e a autorização das solicitações de uso de radiofrequências
necessárias à organização e à realização dos Jogos; e,
b) verificado se as radiofrequências já autorizadas para uso temporário durante o
evento não causarão e nem sofrerão interferências prejudiciais.
Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho
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ANEXO AO ATO Nº 50.627, DE 4 DE MARÇO DE 2016
Lista dos locais aos quais se aplicam as disposições constantes do Art. 1º e seus parágrafos.
1. Zona da Barra da Tijuca:
1.1. Arena Carioca 1 (AC 1)
1.2. Arena Carioca 2 (AC2)
1.3. Arena Carioca 3 (AC3)
1.4. Arena do Futuro (FTA)
1.5. Centro Aquático Maria Lenk (AQC)
1.6. Estádio Aquático Olímpico (OAS)
1.7. Campo Olímpico de Golfe (OGC)
1.8. Centro Olímpico de Tênis (OTN)
1.9. Pontal (PON)
1.10. Riocentro-Pavilhão 2 (RC2)
1.11. Riocentro-Pavilhão 3 (RC3)
1.12. Riocentro-Pavilhão 4 (RC4)
1.13. Riocentro-Pavilhão 5 (RC5)
1.14. Riocentro-Pavilhão 6 (RC6)/
1.15. Arena Olímpica do Rio (ROA)
1.16. Velódromo Olímpico do Rio (ROV)
1.17. Vila de Acomodações da Barra 1 (BV1)
1.18. Vila de Acomodações da Barra 2 (BV2)
1.19. Vila de Acomodações da Barra 3 (BV3)
1.20. Vila de Acomodações da Barra 4 (BV4)
1.21. Centro Internacional de Radiodifusão (IBC)
1.22. Centro Principal de Imprensa (MPC)
1.23. Vila Olímpica e Paralímpica (OLV)
1.24. Área Comum do Parque Olímpico da Barra (RCD)
1.25. Área Comum do Riocentro (RID)
1.26. Parque dos Atletas (OVP)
1.27. Estúdio de TV no Parque Olímpico
1.28. Parque dos Satélites (Satellite Farm)
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2. Zona de Copacabana:
2.1. Arena de Vôlei de Praia (BVA)
2.2. Forte de Copacabana (FTC)
2.3. Marina da Glória (GLO)
2.4. Estádio da Lagoa (LAG)
2.5. Estúdio de TV na Praia de Copacabana
3. Zona de Deodoro:
3.1. Centro Olímpico de BMX (BMX)
3.2. Centro Aquático de Deodoro (DAQ)
3.3. Estádio de Deodoro (DES)
3.4. Centro Olímpico de Hipismo (EQC)
3.5. Centro de Mountain Bike (MBT)
3.6. Centro Olímpico de Hóquei (OHK)
3.7. Centro Olímpico de Tiro (OSC)
3.8. Estádio de Canoagem Slalom (WWS)
3.9. Arena da Juventude (Y O A)
3.10. Vila de Acomodações de Deodoro (DAV)
3.11. Área Comum de Deodoro (DCD)
3.12. Área Comum do Parque Radical - X Park (XCD)
4. Zona do Maracanã:
4.1. Maracanãzinho (MNZ)
4.2. Maracanã (MRC)
4.3. Estádio Olímpico (OLS)
4.4. Sambódromo (SBD)
4.5. Área Comum do Maracanã (MCD)
5. Zona das Cidades do Futebol:
5.1. Arena da Amazônia (AMZ)
5.2. Arena Fonte Nova (FNA)
5.3. Estádio Mané Garrincha (MGA)
5.4. Mineirão (MIN)
5.5. Arena Corinthians (SPA)
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