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MERCOSUL/SGT N.°1/CTAP/ATA N.º 02/2012 

XLI Reunião Ordinária da Comissão Temática de Assun tos Postais 

Entre os dias 29 e 31 de outubro de 2012, realizou-se na Cidade de Brasília, República 
Federativa do Brasil, a XLI Reunião Ordinária da Comissão Temática de Assuntos 
Postais, estando presentes representantes da República Argentina, República Oriental 
do Uruguai e República Federativa do Brasil. 

A lista dos participantes consta como Anexo I. 

1. ABERTURA DA REUNIÃO 

Na oportunidade da abertura oficial, o Coordenador Nacional da CTAP do Brasil, em 
exercício da Presidência Pro Tempore, deu as boas vindas e desejou êxito nos 
trabalhos a todos os presentes. Ato contínuo, os delegados dos Estados Parte 
expressaram seus agradecimentos ao Brasil e desejaram bom termo aos trabalhos.  

2. APROVAÇÃO DA AGENDA 

A agenda constante do Anexo II foi aprovada sem alteração.  

3. RECOMENDAÇÕES 

3.1. Recomendações do SGT 1 à CTAP 

Não se verificam recomendações para esta Comissão Temática, por parte do SGT 1. 

3.2. Informações da CTAP ao SGT 1 

Em conformidade com as orientações do SGT 1, a CTAP submete à sua consideração, 
o Programa de Trabalho de 2013, que consta como Anexo IV e o Nível de execução do 
Programa de Trabalho de 2012, como Anexo V.  

4. TRATAMENTO DAS PAUTAS NEGOCIADORAS 

4.1. Aspectos Regulatórios da Atividade Postal  

4.1.1. Assuntos aduaneiros 
 
O Operador Designado da Argentina informa que recentemente a UPU e a OMA, de 
forma conjunta, remeteram a todos os seus membros (Correios e Alfândegas) uma 
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consulta para conhecer a situação atual em matéria de transmissão e adiantamento da 
declaração de conteúdos dos objetos postais que contêm mercadorias. 

Comunica, também, que se iniciarão, nos próximos meses, conversações com sua 
Alfândega sobre este particular. 

O Brasil informa que o documento de constituição do Comitê Permanente de Contato 
Postal e Aduana foi encaminhado aos Ministérios envolvidos para as gestões finais que 
precedem a assinatura pelos Ministros correspondentes. Destacou, uma vez mais, a 
importância de estabelecer um acordo formal entre as duas instituições, seguindo as 
orientações da OMA e da UPU, de forma a facilitar a integração dos processos postais 
e aduaneiros. 

4.1.1.1. Exportações e Importações por Envios Posta is no MERCOSUL  

O Operador Designado da Argentina comunicou que, atualmente, o projeto se encontra 
em etapa de desenvolvimento do modelo de serviço e que a fase de diagnóstico foi 
desenvolvida com cooperação técnica do Brasil e Peru. Além disso, se realizaram 
reuniões entre funcionários do Operador Designado, da Secretaria da Pequena e 
Media Empresa, do Ministério de Indústria e da "Administração Federal de Ingresos 
Públicos" (AFIP) para dar um alento ao projeto e tirar os entraves que não o permitiam 
avançar. 

O Brasil informa que foram aprovados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento das atividades 
previstas para os próximos dois anos referentes ao Projeto de Integração Comercial 
por Envios Postais (nova denominação do Projeto Exportações e Importações por 
Envios Postais), desenvolvido no âmbito da Iniciativa para a Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA) e do Conselho Sul-americano de 
Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) da União Sul-americana de Nações 
(UNASUL). Dessa forma, nos próximos meses, essas ações serão detalhadas com os 
países participantes do Projeto. 

4.1.2. Normas e eventos regulatórios 
 
O Regulador de Comunicações da Argentina informa que iniciou uma ação destinada a 
fomentar uma oferta transparente de serviços de empresas de mensageria, com o 
objetivo de difundir a normativa vigente e conscientizar sobre a necessidade de 
inscrição no Sub-registro de Mensagerias, implementado em 2011. 
 
Além disso, manifesta que a AFIP solicitou colaboração técnica a este regulador, para 
a criação de um indicador mínimo de trabalhadores para a atividade de Mensageria 
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Urbana, para o qual convidou a outros organismos e entidades representativas do setor 
de Mensageria Urbana tais como: Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança 
Social, membros da Câmara de Empresas de Mensageria por Moto e Afins da 
República Argentina (CEMMARA), e representantes da Associação Sindical de 
Motociclistas Mensageiros e Serviços (ASIMM). 
 
Nas reuniões que tiveram, analisaram diferentes propostas, alcançando-se consenso 
para o Indicador Mínimo de Trabalhadores (IMT) para o setor, com a assinatura de uma 
ata onde cada parte expressou seu acordo. 
 
Os reguladores de Argentina e Uruguai informam que se encontram em um processo 
de concretização de um acordo interinstitucional entre a Secretaria de Comunicações 
(SECOM) e a Comissão Nacional de Comunicações (CNC) da Argentina e a Unidade 
Reguladora de Serviços de Comunicações (URSEC) do Uruguai, sobre Comunicações. 
Este Acordo inclui cooperação bilateral em seu mais amplo sentido: capacitação, 
intercambio de informação, experiências, melhores práticas, conhecimento, assessoria 
legal, técnica, operativa e institucional, bem como perspectivas relacionadas a 
atividades de regulação e controle, tanto em matéria de telecomunicações como de 
serviços postais. 
 
Ambos os países convidam aos demais Estados Parte a fazer parte deste tipo de 
iniciativas, ficando à disposição para compartilhar os termos deste acordo. 
 
O Brasil, por sua vez, felicitou a iniciativa, manifestou seu interesse em conhecer seus 
resultados e destacou a importância de compartilhar estas experiências regulatórias. 
 
Além disso, Uruguai informou sobre os contatos que vem mantendo com Espanha e 
Portugal para organizar, sob o quadro da cooperação técnica da União Postal das 
Américas, Espanha e Portugal (UPAEP), um seminário de capacitação relativo à 
contabilidade regulatória, que estima poder realizar em breve.  
 
Com relação ao trâmite parlamentar para a aprovação da lei postal no Uruguai, 
comunicou que a mesma recebeu aprovação preliminar (aprovação dos Senadores), 
encontrando-se atualmente em estudos na Câmara dos Deputados. 
 
O Ministério das Comunicações do Brasil informou que, dando prosseguimento ao 
processo de regulamentação para modernização da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, emitiu, em abril de 2012, a Portaria nº210 que dispõe sobre a utilização da 
Rede de Unidades de Atendimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 
ECT, para a intermediação na venda de produtos e prestação de serviços, na forma de 
parceria comercial contratada por terceiros. 
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4.1.3. Enquadramento Regulatório do Setor Postal do  MERCOSUL 
 
O Uruguai comunicou que, por Decreto do Poder Executivo datado de 2 de agosto de 
2012, internalizou a resolução do Grupo Mercado Comum (GMC) N° 36/11 sobre 
SERVIÇOS POSTAIS: ESTANDARES DE QUALIDADE NO MERCOSUL. 

4.2 Qualidade postal 

4.2.1. Controle de qualidade no MERCOSUL  

O Operador Designado do Brasil apresentou o resultado do controle continuo de 
qualidade do “MERCOSUL”, relativo ao primeiro e segundo trimestres de 2012, 
extraído dos relatórios difundidos pela UPU. 
 
Considerando que os resultados mantêm uma tendência negativa, a CTAP considera 
necessário que os técnicos de Qualidade e de Operações dos Operadores Designados 
revisem e identifiquem as razões pelas quais o controle continuo de qualidade não 
alcança resultados positivos, conforme objetivo fixado pela resolução GMC N° 36/11.  
 
Além disso, sugere que se elabore uma proposta geral para ser apresentada, se 
possível, na próxima reunião da CTAP, que inclua, entre outros aspectos, uma eventual 
mudança de metodologia, a utilização dos sistemas UPU de medição, mudança do 
universo da amostra e fundamentos do controle de objetos, que permita assegurar a 
qualidade do serviço postal na região do MERCOSUL. 

4.3. Desenvolvimento do setor postal, seus produtos  e tecnologia aplicada  

4.3.1. Produtos 
 
O Brasil comunicou a realização, de 22 a 26 de outubro, em Brasília, do Seminário 
Internacional Banco Postal, que reuniu delegações de operadores postais, de 
reguladores postais e de reguladores financeiros do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, 
do Equador e do Uruguai, além de especialistas da UPU e da UPAEP. 
 
O seminário foi realizado pelos Correios do Brasil, por iniciativa da União Postal 
Universal (UPU), que considera o modelo brasileiro de banco postal como referência 
para a comunidade postal internacional.  

O programa do evento, com exposições de especialistas dos Correios do Brasil, do 
Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil, forneceu aos participantes uma 
oportunidade para a troca de experiência e conhecimentos, visando promover o papel 
dos operadores postais na inclusão financeira. 
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Vales Internacionais 

O Operador Designado da Argentina informa que conseguiram grandes avanços junto 
a seu Banco Central para encaminhar o tema. Comunica, também, que participará da 
Reunião de trabalho dos chefes do serviço de vales postais eletrônicos que realizar-se-
á em Berna, dias 13 e 14 de Novembro de 2012. 

4.4. Acompanhamento e revisão dos acordos e instrumentos  vigentes do 
MERCOSUL 

4.4.1. Disposições relativas ao intercâmbio postal entre cidades situadas na 
região de fronteira e seu regulamento de execução 

A CTAP informa que, conforme levantamento efetuado, o volume de correspondência 
de menos de 500 gramas é quase inexistente e que não é aconselhável a ativação de 
novos pontos de intercambio. 

No entanto, dado os prazos de encaminhamento mínimos que representa o intercambio 
postal entre cidades de fronteira, se concluiu em se estudar mais detalhadamente os 
aspectos técnicos por parte dos Operadores Designados, para assegurar necessidades 
futuras.  

4.4.2. Emissões filatélicas com temática comum MERC OSUL  
 

O Operador Designado da Argentina informa que a emissão "Mercosul: Energias 
Alternativas" se realizou no dia 28 de Abril de 2012 com dois selos:  
- Diferentes fontes renováveis de energia: BioGAS, BioMASA y Biocombustíveis.  
- Diferentes fontes renováveis de energia: Solar, Eólica e Hidroelétrica. 

Por outro lado, comunica que a emissão para o ano 2013 se realizará no dia 9 de 
Março, com dois selos da temática “Internet”. 

O Operador Designado do Brasil comunicou o lançamento da sua emissão 2012 
"Mercosul" no dia 15 de junho de 2012, com o selo "Energia renovável – Eólica". A 
emissão ocorreu em parceria com diversos órgãos governamentais e entidades 
representativas do setor de energia. 

Para o ano de 2013, o tema comum "Internet - Redes Integradoras” está em fase de 
pesquisa para definição da arte do selo que será lançado pelo Brasil.  

Além disso, confirmou a realização da exposição filatélica luso-brasileira- LUBRAPEX, 
entre os dias 10 e 18 de novembro de 2012, na cidade de São Paulo. 
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4.5. Posicionamento comum nos diferentes foros inte rnacionais onde se trate da 
temática postal 
 
A Argentina apresenta um relatório oral sobre os resultados dos trabalhos realizados 
durante o 25° Congresso da União Postal Universal em Doha – Catar, ressaltando os 
aspectos mais relevantes. 
 
Além disso, deu a conhecer aos Estados Parte de um projeto de Resolução que 
apresentará na Assembleia Mundial de Normalização de Telecomunicações (AMNT – 
12) com referencia à modificação da resolução 11 da AMNT - 08 “Colaboração com o 
Conselho de Operações Postais (COP) da União Postal Universal (UPU) sobre o 
estudo de serviços que interessam ao mesmo tempo aos setores postal e de 
telecomunicações”. 
 
A CTAP apoia a iniciativa por entender que as atividades de ambos os setores são 
cada vez mais convergentes. 
 
A Comissão também debateu sobre a importância da representação do MERCOSUL 
em foros internacionais de Comunicações. 
 
Recentemente, durante a celebração do 25° Congresso da UPU, este organismo 
convidou ao MERCOSUL, em sua qualidade de organização intergovernamental, a 
participar do evento. 
 
Ante a impossibilidade de estar presente, e com o objetivo de evitar a ausência total do 
bloco, depois de uma consulta aos Estados Parte, em nível de Coordenação do SGT-1, 
se chegou a um acordo de que o país que exercia a Presidência Pro-Tempore no 
momento do Congresso, a saber, a República Federativa do Brasil, representaria o 
MERCOSUL no evento. 

Entretanto, vale ressaltar que outros blocos regionais, como a União Europeia, 
apresentaram propostas ao Congresso que visam assegurar a sua representação nas 
reuniões dos órgãos permanentes da UPU, como observador de direito. 
 
Uma vez que esta situação com o MERCOSUL tem se repetido em Congressos 
sucessivos da UPU, e, politicamente, com o objetivo de fortalecer a imagem do bloco, 
este problema é apresentado ao SGT N ° 1, para efeitos de obter informação sobre 
situações semelhantes em fóruns internacionais de telecomunicações e estabelecer 
uma estratégia conjunta para as autoridades competentes dos Estados-Partes, com 
vistas a estabelecer um mecanismo estável e consistente para a representação do 
bloco em eventos similares. 



           

MERCOSUL 
Subgrupo de Trabalho N.° 1 – “Comunicações" 

Comissão Temática de Assuntos Postais 
29 a 31 de outubro de 2012 

Brasília – República Federativa do Brasil 
 7/24 

    

 

4.5.1. Congresso de Doha 2012 

Realizado sob o tema "Um novo mundo, uma nova estratégia", o 25 º Congresso Postal 
Universal adotou a Estratégia Postal de Doha, documento estratégico da UPU para o 
futuro do setor. Ele sublinha a rede postal em três dimensões - física, eletrônica e 
financeira -, bem como a interligação de governança e desenvolvimento como eixos 
fundamentais para fortalecer os serviços postais do mundo inteiro. 
 
Ao longo de três semanas, cerca de 2.200 delegados examinaram mais de 300 
propostas para modificar os Atos que regem o funcionamento da União e a troca de 
correio internacional, bem como documentos importantes, recomendando o caminho a 
seguir em áreas como serviços financeiros postais, qualidade de serviço postal, de 
segurança, e-commerce e utilização da rede postal para a facilitação do comércio. 
 
Brasil ressaltou a aprovação, pelo Congresso, de uma proposição que possibilitará à 
União Postal Universal levar aos seus membros a experiência brasileira de sucesso 
com o Projeto "Exportações por Envios Postais". 
 
Projeto já implementado em vários países sul americanos, por meio de cooperação 
técnica coordenada pelo Ministério das Comunicações, será agora levado às várias 
regiões do mundo, sob os auspícios da UPU, utilizando a expertise brasileira. 

A CTAP ressalta, também, a eleição de Argentina e Brasil para ambos os Conselhos de 
Administração e de Operações Postais daquele Organismo, tendo sido indicados para 
desempenhar as funções de Vice-Presidentes de cada Conselho, respectivamente. 

Uruguai, por sua vez, agradece o apoio recebido dos países da região à candidatura da 
Dra. Serrana Bassini ao cargo de Diretora Geral da UPU, além de esclarecer que suas 
autoridades decidiram não apresentar candidaturas aos Conselhos de Administração e 
Operações Postais. 

4.5.2. Global Regulatory Dialogue 
 
O Brasil informou que órgãos reguladores de alguns países em desenvolvimento e 
industrializados, em conjunto com a Comissão Europeia, decidiram, há alguns anos, 
reunirem-se periodicamente para intercambiar ideias e experiências no âmbito da 
regulação postal. 
 
O Global Regulatory Dialogue, que em sua quarta edição foi realizado no Rio de 
Janeiro, nos dias 14 e 15 de maio, teve a presença dos seguintes países/organismos: 
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Brasil, China, Equador, Comissão Europeia, Alemanha, União Postal das Américas, 
Espanha e Portugal e Estados Unidos da América. 

Temas como: “Alinhando a rede postal ao mercado postal moderno” e “Operador 
Público Designado em um ambiente competitivo – Papel do órgão Regulador”, entre 
outros, estavam na pauta de discussões. 

4.5.2. Negociações MERCOSUL- União Europeia 

O Brasil fez um relato da última rodada de negociações, ocorrida em Brasília nos dias 
24 e 25 de outubro de 2012. 

Informou dos avanços que dizem respeito à definição de "objeto postal" (Artigo 20 da 
Subseção 3) e do estabelecido no Artigo 23, Licenças. 

Ainda está pendente de acordo a redação do Artigo 24, Independência dos Órgãos 
Regulatórios. Ambas as partes, União Europeia e MERCOSUL, ficaram de analisar 
suas posições e ver em que medida, levando em consideração o período de transição 
que passam alguns Estados Parte, se pode chegar a um consenso.   

4.6. Mercado de Serviços Postais 

A Argentina informou da evolução dos trabalhos relativos à nova edição do “Livro 
MERCOSUL sobre Serviços Postais”. 

O Brasil confirmou já estar trabalhando no capítulo que trata das contribuições do setor 
postal ao meio ambiente e que, na próxima reunião, estará em condições de 
apresentar o texto final para análise dos Estados Parte. 

O Operador Designado brasileiro informou dos preparativos da comemoração dos 350 
Anos dos Serviços Postais no Brasil, bem como anunciou que, em 2013, teremos em 
solo brasileiro a realização de dois eventos internacionais importantes do setor postal: 
World Mail & Express Americas (Rio de Janeiro, de 26 a 28 de fevereiro) e POST-
EXPO-Latin America (Brasília, 16 e 17 de abril). 

5. PROGRAMA DE TRABALHO PARA 2013 

Conforme orientações do SGT 1 a CTAP, com base nas Pautas Negociadoras 
aprovadas pela Resolução GMC N.º 14/08, elaborou o seu Programa de Trabalho de 
2013, constante do Anexo IV. 
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6. NÍVEL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE 201 2 

No Anexo V, consta a avaliação do nível de execução do Programa de Trabalho de 
2012. 

7. LUGAR E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

A XLII Reunião Ordinária da CTAP será realizada no Uruguai, na oportunidade da 
próxima reunião do SGT 1.  

8. ANEXOS 

Os anexos que integram a presente ata são os seguintes: 

Anexo I: LISTA DE PARTICIPANTES 

Anexo II: AGENDA DA REUNIÃO 

Anexo III: RESUMO DA ATA 

Anexo IV: PROGRAMA DE TRABALHO 2013 

Anexo V: NÍVEL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE 2012 

Anexo VI: PROJETO DE AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 

  

Paula Bruni Paulo Siciliano 
Pela delegação da Argentina Pela delegação do Brasil 

Carol Dolinkas  
Pela delegação do Uruguai  
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ANEXO I 

 
XLI REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMÁTICA 

DE ASSUNTOS POSTAIS 
Ata 02/2012 – Brasília, 29 a 31 de outubro de 2012 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 
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LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 

ARGENTINA 

 

Paula Bruni 

CNC 

Tel.: (54-11) 4347-9533 

Fax: (54-11) 4347-9861 

E-Mail: pbruni@cnc.gov.ar 

 

Luis Brodin 

Correo Oficial de la República Argentina S.A. 

Tel.: (54-11) 6316-1320 

Fax: (54-11) 6316-1334 

Email: lbrodin@correoargentino.com.ar  

 

Alfredo Casares Demaria 

Correo Oficial de la República Argentina S.A. 

Tel.: (54-11) 5432-2125 

Fax: (54-11) 6316-1334 

Email: acasares@correoargentino.com.ar  

 

BRASIL 

 

Paulo Vicente de Paiva Siciliano  

Ministério das Comunicações 

Tel.: (55-61) 3311 6810  

Fax: (55-61) 3311 6687 

E-Mail: paulo.siciliano@mc.gov.br 
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Rose Mary Antunes 

Ministério das Comunicações 

Tel.: (55-61) 3311 6928 

Fax: (55-61) 3311 6687 

E-Mail: rose.mary@mc.gov.br 

 

Vantuyl Barbosa Júnior 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Tel.: (55-61) 3426-1178 

Fax: (55-61) 3426-2114 

Email: vantuyl@correios.com.br  

 

Luciano Seixas Neves 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Tel.: (55-61) 3426-2295 

Fax: (55-61) 3426-2114 
 
 

URUGUAY 

 

Carol Dolinkas  

URSEC 

Tel.: (598) 2902-8082 interno 139 

Fax: (598) 2902- 8082 interno 239 

E-Mail: cdolinkas@ursec.gub.uy 
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ANEXO II 
 

XLI REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMÁTICA 
DE ASSUNTOS POSTAIS 

Ata 02/2012 - Brasília, 29 a 31 de outubro de 2012 
 

AGENDA DA REUNIÃO 
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AGENDA 
 
 
 

1. Abertura da Reunião 

2. Aprovação da Agenda 

3. Recomendações 

4. Tratamento das Pautas Negociadoras 

4.1 Aspectos Regulatórios da Atividade Postal 

4.2 Qualidade Postal 

4.3 Desenvolvimento da Indústria Postal, seus Produtos e Tecnologia 
Aplicada  

4.4 Acompanhamento e Revisão dos Acordos e Instrumentos Vigentes do    
MERCOSUL 

4.5 Posicionamento comum nos diferentes foros internacionais onde se trate 
a temática postal.  

4.6  Mercado de serviços postais. 

5. Programa de Trabalho 2013 

6. Nível de execução do Programa de Trabalho 2012 

7. Resumo da Ata 

8. Lugar e data da próxima reunião 

9. Redação e assinatura da Ata 
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ANEXO III 
 

XLI REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMÁTICA 
DE ASSUNTOS POSTAIS 

Ata 02/2012 - Brasília, 29 a 31 de outubro de 2012 
 

RESUMO DA ATA 
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RESUMO DA ATA DA XLI REUNIÃO DA CTAP 
 

MERCOSUL/SGT N.°2/CTAP/ATA N.º 02/2013 
Brasília, 29 a 31 de outubro de 2012 

 

I. BREVE INDICAÇÃO DOS TEMAS TRATADOS 

Foram tratados os temas da Agenda que consta no Anexo II da Ata Nº 02/12 
da XLI Reunião Ordinária da CTAP”. 

• TRATAMENTO DAS PAUTAS NEGOCIADORAS 

• Aspectos Regulatórios da Atividade Postal 

• Qualidade Postal 

• Desenvolvimento da Indústria Postal, seus Produtos e Tecnologia 
Aplicada 

• Acompanhamento e Revisão dos Acordos e Instrumentos vigentes do 
MERCOSUL 

• Posicionamento Comum nos Diferentes Foros Internacionais onde se 
trate a temática Postal 

• Mercado de Serviços Postais 

• ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO 2013 

II. PROJETOS DE NORMAS 

Nesta oportunidade, a CTAP não tem Projeto de Resolução para submeter 
ao SGT1. 

III. DOCUMENTOS ELEVADOS A CONSIDERACAO DO SGT 1 

A CTAP submete ao SGT1 o Programa de Trabalho 2013. 

V. SOLICITAÇÕES 

Esta CTAP não tem solicitações a fazer ao SGT1. 

* * * * *



           

MERCOSUL 
Subgrupo de Trabalho N.° 1 – “Comunicações" 

Comissão Temática de Assuntos Postais 
29 a 31 de outubro de 2012 

Brasília – República Federativa do Brasil 
 17/24 

    

ANEXO IV 
 

XLI REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMÁTICA 
DE ASSUNTOS POSTAIS 

Ata 02/2012 - Brasília, 29 a 31 de outubro de 2012 
 

PROGRAMA DE TRABALHO CTAP 2013 
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PROGRAMA DE TRABALHO CTAP 2013 
  

SGT N.º 1 - COMISSÃO TEMÁTICA DE ASSUNTOS POSTAIS 
PROGRAMA DE TRABALHO CTAP 2013 

Título da atividade Referência – Pauta 
Negociadora Descrição da atividade Tipo 

(1) Caracterização (2) 
Estado da 

atividade ao final 
de 2012 

Aspectos regulatórios 
da atividade postal. 

Resolução GMC N.° 
14/08 

e 
Resolução GMC N.° 

29/98 

Acompanhamento das ações realizadas entre os 
operadores designados para que dentro dos 
dispositivos normativos previstos, continuem 
implantando e mantendo intercâmbios postais entre 
as cidades localizadas em regiões de fronteira. 

D Permanente De tratamento 
contínuo. 

Qualidade Postal 

Resolução GMC N.° 
14/08 

e 
Resolução GMC N.° 

49/07 

Acompanhamento das ações dos operadores 
designados para verificação da adoção das 
medidas preventivas e corretivas, a fim de facilitar o 
cumprimento dos padrões de qualidade do serviço 
postal fixados para o MERCOSUL. 

D Permanente De tratamento 
contínuo. 

Desenvolvimento da 
Indústria Postal, seus 
Produtos e Tecnologia 

Aplicada. 

Resolução GMC N.° 
14/08 

Desenvolvimento e acompanhamento da temática 
identificada como prioritária para a indústria postal, 
tais como: certificação digital; comércio eletrônico, 
normas de qualidade, inovação, por meio de 
análises, avaliação e debates a eles referidos, nos 
Estados Partes do MERCOSUL.  

D Permanente De tratamento 
contínuo. 

Acompanhamento e 
revisão dos acordos e 

instrumentos do 
MERCOSUL vigentes. 

Resolução GMC N.° 
14/08 

e 
Resolução GMC N.° 

29/98 

Acompanhamento e revisão dos acordos e 
instrumentos vigentes, a fim de monitorar sua 
aplicação, assim como avaliar a necessidade de 
realizar modificações. 

D Permanente De tratamento 
contínuo. 
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Identificação de temas 
de interesse e 
posicionamento 
comum em foros 
internacionais. 

Resolução GMC N.° 
14/08 

Coordenação de temas comuns para a 
apresentação de  propostas conjuntas em  âmbitos 
como os Congressos de UPAEP e da  UPU, a  
OMC, IIRSA/COSIPLAN/UNASUL ou qualquer 
organização internacional da que os países do 
bloco seja membros. 

D Permanente De tratamento 
contínuo. 

Mercado de Serviços 
Postais 

Resolução GMC N.° 
14/08 

Levantamento de informação sobre o mercado de 
serviços postais e/uo afins ou em competição com o 
setor. Estrutura da demanda de serviços e impacto 
das novas tecnologias de informação no setor 
postal. 

D Permanente De tratamento 
contínuo. 

 
 

(1) Código  (A) = Negociação do Acordo      (2) Caráter: Específico 
   (B) = Implementação do Acordo        Permanente 
   (C) = Diagnóstico  
   (D) = Acompanhamento 
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ANEXO V 
 

XLI REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMÁTICA 
DE ASSUNTOS POSTAIS 

Ata 02/2012 - Brasília, 29 a 31 de outubro de 2012 
 

NÍVEL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE 2012 
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NÍVEL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO 2012 
COMISSÃO TEMÁTICA DE ASSUNTOS POSTAIS - SGT N.º 1 

Assunto Atividade (1) Tipo (2) Origen Situação (3) 

Aspectos regulatórios 
da atividade postal 

 
(D) Identificar aspectos regulatórios no 
desenvolvimento dos temas postais e elaborar a 
regulamentação pertinente. 

Permanente 

Resolução GMC 
N.° 14/08 

e 
Resolução GMC.N° 

15/08 
 

(e) Realizado 

Qualidade Postal 

(D) Acompanhamento das ações dos OD a fim de 
adotar as medidas preventivas e corretivas 
necessárias para facilitar o cumprimento dos 
padrões de qualidade do serviço postal fixado para 
o MERCOSUL.  

Permanente 

Resolução GMC 
N.° 14/08 

e 
Resolução GMC 

N.° 49/07 

 
 
(d)Com dificuldades 
 
 

Desenvolvimento da 
Indústria Postal, seus 
Produtos e Tecnologia 

Aplicada 

(D) Acompanhamento da temática identificada 
como prioritária para a indústria postal, tais como: 
certificação digital; comércio eletrônico, normas de 
qualidade, inovação, por meio de análises, 
avaliação e debates a eles referidos, nos Estados 
Partes do MERCOSUL.  

Permanente Resolução GMC 
N.° 14/08 (e) Realizado 

Acompanhamento e 
revisão dos acordos e 

instrumentos do 
MERCOSUL vigentes 

 

(D) Acompanhamento e revisão dos acordos e 
instrumentos vigentes, a fim de monitorar sua 
aplicação, assim como avaliar a necessidade de 
realizar modificações. 

Permanente 

Resolução GMC 
N.° 14/08 

e 
Resolução GMC 

N.° 29/98 

(e) Realizado 

Identificação de temas 
de interesse e 
posicionamento 
comum em foros 
internacionais 

(D) Coordenação de temas comuns para a 
apresentação de  propostas conjuntas em  âmbitos 
como os Congressos de UPAEP e da  UPU, a  
OMC, IIRSA/COSIPLAN/UNASUL ou qualquer 

Permanente 
 

Resolução GMC 
N.° 14/08 

(e) Realizado 
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organização internacional da que os países do 
bloco sejam membros. 

Mercado de Serviços 
Postais 

(D) Levantamento de informação sobre o mercado 
de serviços postais e/ou afins ou em competição 
com o setor. Estrutura da demanda de serviços e 
impacto das novas tecnologias de informação no 
setor postal.  

Permanente Resolução GMC 
N.° 14/08 (e) Realizado  

 
(1) Código  (A) = Negociação do Acordo  (2) Carácter: Específico  (3) Situação 
   (B) = Implementação do Acordo         Permanente   a) = concluído 
   (C) = Diagnóstico          b) = em desenvolvimento 
   (D) = Acompanhamento         c) = suspenso 
              d) = com dificuldades 
              e) = realizado 

f) = outras circunstancias 
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ANEXO VI 
 

XLI REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMÁTICA 
DE ASSUNTOS POSTAIS 

Ata 02/2012 - Brasília, 29 a 31 de outubro de 2012 
 

PROJETO DE AGENDA PARA A 
XLII REUNIÃO DA CTAP 
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PROJETO DE AGENDA PARA A 

XLII REUNIÃO DA CTAP 

 

1. Abertura da reunião.  

2. Aprovação da Agenda. 

3. Recomendações. 

4. Tratamento das pautas negociadoras. 

4.1. Aspectos Regulatórios da Atividade Postal.  

4.2. Qualidade Postal. 

4.3. Desenvolvimento da Indústria Postal, seus Produtos e Tecnologia Aplicada. 

4.4. Acompanhamento e Revisão dos Acordos e Instrumentos Vigentes do 
MERCOSUR. 

4.5. Posicionamento comum nos diferentes foros internacionais onde se trate da 
temática postal.  

4.6. Mercado de serviços postais. 

5. Resumo da ata.  

6. Lugar e data da próxima reunião. 

7. Redação e assinatura da ata. 

 
 


