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Programa Digitaliza 
Brasil 

Projeto TV Digital



2

EAD - ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO 
DE CANAIS DE TV E RTV

QUEM SOMOS
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PROGRAMA 
DIGITALIZA 

BRASIL
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PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL

ESCOPO 1: PROJETO TV DIGITAL 
(*)

Municípios com Sinais 
Exclusivamente Analógicos (1638)

qUso do saldo remanescente do 
Edital da faixa de 700 MHz

qSimplificação de autorizações
qReabertura de prazos
qInstalação de infraestrutura 
Compartilhada

qDistribuição de Receptores (*)
qAmpliação do serviço para novos 
interessados

ESCOPO 2
Municípios com Sinais 
Simultâneos de Televisão 
Analógica e Digital (1258)

q Simplificação de 
autorizações

q Reabertura de prazos

(*) Definido no âmbito do GIRED e aprovado pela Anatel em dez/20
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PROJETO TV DIGITAL

Instalação de Infraestrutura Compartilhada
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PROJETO TV DIGITAL

ATRIBUIÇÕES DA SEJA DIGITAL

q Operacionalizar o processo de recebimento das 
manifestações de interesse encaminhadas pelos municípios;

q Executar análise de viabilidade da instalação nos 
municípios da infraestrutura digital compartilhada 
necessária;

q Informar ao GIRED a relação das prefeituras que cumpriram 
os requisitos para qualificação e participação no 
Programa Digitaliza Brasil;

q Instalar equipamentos para digitalização do sinal 
analógico das estações retransmissoras de televisão;

q Requerer o licenciamento das estações retransmissoras de 
televisão;

q Distribuir de conversores de televisão digital 
terrestre.(*)
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MUNICIPIOS CANDIDATOS - PERNAMBUCO

CLASSE SOCIAL
Região de 
Desenvolvimento 

Município - quantidade

Agreste Central 21

Agreste Meridional 25

Agreste Setentrional 12

Sertão central 5

Sertão de Itaparica 6

Sertão do Araripe 6

Sertão do Moxoto 6

Sertão do Pajeú 15

Sertão do São Francisco 4

Zona da Mata Norte 5

Zona da Mata Sul 12

O número total de cidades que serão efetivamente beneficiadas vai depender da 
adesão das prefeituras e do atendimento a pré-requisitos técnicos

1.638 
municípios 

(Brasil)
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FLUXO DE PROCESSOS DO PROJETO
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QUALIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

qManifestar interesse de aderir ao programa 
(https://sejadigital.com.br/tvdigital/prefeituras 

qAssinar o Termo de Ratificação de Manifestação de 
Interesse

qAssinar o Termo de Adesão

Art. 11.
§ 2º A manifestação de interesse da prefeitura deverá ser 
realizada pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou por 
representante legalmente constituído ou indicado para 
este fim, o qual se responsabilizará pelo envio de toda a 
documentação requerida para a qualificação do Município 
no Programa, conforme critérios estabelecidos pelo GIRED.
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
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CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

• Fornecer o local para a instalação pela SEJA DIGITAL da 
infraestrutura compartilhada necessária para a operação do serviço 
de TV digital no município, o qual deverá atender aos requisitos 
técnicos especificados pelo GIRED. ;

• Disponibilizar local adequado e auxílio necessário, no caso de haver 
determinação pelo GIRED, para distribuição no município e arredores, 
de kits conversores de TV digital aberta terrestre às famílias 
integrantes do Cadastro Único, inclusive às beneficiárias do 
Programa Bolsa Família, que atendem aos critérios estabelecidos para 
Famílias de Baixa Renda;

• Responsabilizar-se pela segurança, operação e manutenção da 
infraestrutura após a sua implantação pela SEJA DIGITAL e arcar com 
os custos associados.
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• Área livre com no mínimo 50 m², com pelo menos 5,0 m de largura, suficientes para 
instalação da torre, do abrigo e das antenas de recepção de satélite da ASTRAL, com 
espaços não necessariamente contíguos;

• Plano, nivelado e limpo (árvores e pedras);

• Com acesso por rua ou estrada transitável;

• Livre de obstáculos que possam comprometer a transmissão dos sinais (cobertura);

• Livre de interferências que possam comprometer a implantação da infraestrutura 
(aéreas, no solo ou subterrâneas);

• Com rede externa de energia existente no local (220 V monofásico ou bifásico – 10 
kVA);

• Fora de área de manancial;

• Adequado para instalação do sistema de transmissão e atestado através de Estudo de 
Viabilidade Técnica.

ESPECIFICAÇÃO DO LOCAL (SITE)
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NÃO ADESÃO DOS MUNICÍPIOS

Caso não haja adesão ao projeto nessa etapa, o 
processo prevê ainda a possibilidade de adesão em 
um segundo momento, mas não há garantias da 
existência de recursos futuros e o sinal analógico 
será desligado em 2023.

Se o município não aderir ao programa, deverá 
desembolsar aproximadamente R$ 500 mil para 
implantar a infraestrutura digital após o 
desligamento em 2023.
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INFRAESTRUTURA
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Site piloto – Tenente ananias/RN
UTE – Utilização temporária do espectro
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• As prefeituras poderão fazer acordos de 

cooperação com os respectivos radiofusores.

• As prefeituras poderão ter redução de custo a 

partir de um acordo de operação e manutenção 

consorciado.

ALTERNATIVAS PARA MANUTENÇÃO E 
OPERAÇÃO
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• Se o local disponibilizado não apresentar as 
condições necessárias para a instalação dos 
equipamentos, e a prefeitura não indicar um local 
alternativo adequado dentro do prazo exigido. 

• Não houver entidades de radiodifusão interessadas 
e aptas a operar no município.

DESQUALIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS
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Neilza Buarque
Tel.Celular: (81) 9.9908-2294
neilza.buarque@sejadigital.com.br

Tarcisio Silva
Tel.Celular: (81) 9.9491 - 0837
Tarcisio.Silva@sejadigital.com.br

+  I N F O R M A Ç Õ E S  E 

CONTATO


