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MERCOSUL / SGT-1 “Comunicações” / Ata Nº 2/2012 

XLIV REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO N° 1  
“COMUNICAÇÕES” 

 

Realizou-sena cidade de Brasília, Brasil, de 30 de outubroa 1° de novembro de 
2012, a XLIV Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho N° 1 “Comunicações”, 
com a presença das Delegações de Argentina, Brasil eUruguai.  

A delegação da República Bolivariana da Venezuela não esteve presentena reunião. 

A Lista de Participantes se encontra no Anexo I. 

A Agenda da Reunião consta no Anexo II. 

O Resumo da presente Ata N° 2/12 consta no Anexo III. 

 

DESENVOLVIMENTO DA AGENDA 

1. ABERTURA DA REUNIÃO 

O Ato de abertura esteve a cargo do Chefe da Assessoria Internacional da Anatele 
Coordenador Nacional do SGT N° 1 pelo Brasil, Sr. Jeferson Nacif, que deu as boas 
vindas às delegações dos Estados Partes, agradecendo sua presençaem Brasília e 
ressaltando a importância de este tipo de encontros setoriais que promovem tanto a 
integração regional como a inclusão social nos nossos países. 

A continuação se deu com o começodos relatos das reuniões das Comissões 
Temáticas, cujos resultados foram elevados para consideração do SGTN° 1, 
mediante suas respectivas Atas, as quais se juntam como Anexo IV esão parte 
integrante da presente Ata. 

 

2. APROVAÇÃO DA AGENDA 

A Agenda da Reuniãofoiaprovada e consta como Anexo II.  

 

3. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS COMISSÕES TEMÁTICAS 

3.1COMISSÃO TEMÁTICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

Os principais pontos tratados pela CTSPT foram: 
• Posição comum do MERCOSUL em foros internacionais 
• Sistemas de Prevenção de Fraude 
• Tratamento de indicadores de telecomunicações 
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• Tratamento do Art. 3º, inciso 9 DEC CMC 64/10 
• Uso de recursos de numeração nos diferentes serviços de telecomunicações 
• Revisão de normas 
• Estudo de modelos de custos de referência (Contabilidade regulatória) 
• Infraestrutura crítica 

 
Considerações do SGTN° 1 

O subgrupo manifestou a preocupação sobre as considerações feitas pelas 
operadoras sobre o tema de roaming fronteiriço, várias das quais não são 
compartilhadas pelo subgrupo. Portanto, serão avaliadas as ações a serem 
tomadas, considerando-se o disposto no artigo 3º, inciso 9, da Decisão CMC 
64/2010.  

Assim mesmo, o Subgrupo ratificou a necessidade de que a informação sobre 
infraestrutura crítica seja mantida de forma confidencial. 

Aprovou-se a Ata da CT. 

 

3.2 COMISSÃO TEMÁTICA DE ASSUNTOS POSTAIS 

Os principais temas tratados pela CTAP foram os seguintes: 

• Aspectos Regulatórios da Atividade Postal 
• Qualidade Postal 
• Desenvolvimento da Indústria Postal, seus Produtos e Tecnologia Aplicada  
• Acompanhamento e Revisão dos Acordos e Instrumentos do MERCOSUL 
vigentes 
• Posicionamento comumnos diferentes fóruns internacionais onde se trata a 
temática postal 
• Mercado de Serviços Postais  

 
Considerações do SGTN° 1 

O subgrupo tomou nota da informação da comissão relativa a representação do 
Mercosul em fóruns internacionais. A presidência pro-tempore fará as consultas 
necessárias ao GMC para saber se existem procedimentos estabelecidos em outros 
fóruns internacionais relativos a esse tema. 

Finalmente aprovou-se a Ata da CT. 

 

3.3 COMISSÃO TEMÁTICA DE RADIOCOMUNICAÇÕES 

Os principais temas tratados pela CTRc foram os que seguem: 

• Coordenação de estações radioelétricas 
• Acompanhamento e revisões dos acordos e instrumentos do MERCOSUL 

vigentes 
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• Pesquisaedesenvolvimento tecnológico 
• Harmonização do uso do espectro radioelétrico 
• Legislação e intercâmbio de informação sobre a implementação de serviços 

de telecomunicações, uso e administração de espectro radioelétrico. 
 
Considerações do SGTN° 1 

Com relação ao projeto de acordo para tratamento de interferências prejudiciais ao 
serviço móvel aeronáutico, Brasil informou que o tema está sob avaliação jurídica, 
enquanto que Uruguai e Argentina manifestaram que não têm observações. 

Discutiu-se a possibilidade de unificar os manuais de coordenação de 
radiofrequência com questões particulares de cada serviço ou radiofrequência sendo 
tratadas em anexos técnicos. Em tal sentido, Argentina sugeriu estudar a Resolução 
36/11 referente a serviços postais, que delega ao SGT-1 a faculdade de informar 
alterações em anexos sem necessidade de aprovação de nova resolução pelo GMC. 

Aprovou-se a Ata da CT. 

 

3.4 COMISSÃO TEMÁTICA DE RADIODIFUSÃO 

Os principais temas tratados pela CTRd foramos seguintes: 

• TV em UHF: Marco Regulatório para o Serviços de Televisãoem Banda de 
Ondas Decimétricas (UHF) 

• Radiodifusão sonora digital  
• Televisão digital: Intercâmbio de informação sobre a evolução da Televisão 

Digital Terrestre 
• Coordenação de Estações (AM, FM e TV) 
• Situações de Interferências e de Operações Irregulares Notificadas 

 
Considerações do SGTN° 1 

Discutiu-se a possibilidade de se acordar posições comuns para possibilitar que se 
realizem as notificações à UIT como bloco e não somente como países individuais. 

Aprovou-se a Ata da CT. 
 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES GERAISÀS COMISSÕES TEMÁTICAS 

Não houve nesta oportunidade considerações gerais às comissões temáticas. 
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4. CONSIDERAÇÕESSOBRE AS INSTRUÇÕES DO GMC AO SGT N °1 

Nesta oportunidade, nãoforam recebidas instruções específicas do GMC ao SGT 
N°1.  

 

5. INTERNALIZAÇÃO DAS NORMAS MERCOSUR 

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: PADRÕES DE QUALIDADE NO MERCOSUL. 
 

6. POSIÇÃO COMUM NOS DISTINTOS FÓRUNS INTERNACIONAI S DE 
COMUNICAÇÕES 

• Congresso 2012 da UPU:  O SGT-1 ressalta 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. 

• AMNT / CMTI 2012 da UIT : Analisou-se as diferentes posições dos países 
com relação a esses eventos de iminente realização. 

 

7. AVALIAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO 2012 E ELABORAÇÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO 2013 

Se eleva ao GMC como Anexos V e VItanto o Programa de Trabalho 2013, 
comograu de cumprimento do Programa de 2012. 

 

8. OUTROS ASSUNTOS 

• Foi realizado em paralelo à reunião do SGT N ° 1 um seminário sobre notificação 
de estações à UIT, com a participação do Sr. Alberto Méndez, do escritório de 
Radiocomunicações da UIT. Essa capacitação, que teve também a participação 
de outros países, facilitaráa coordenação de radiofrequências em zonas de 
fronteira. 

• A Administração do Uruguai reiteraà Administração da Argentina o apresentado 
na Comissão Temática de Radiodifusão:  

o que, conforme o estabelecido no Decreto do Poder Executivo n.º 
153/2012 de 11 de Maio de 2012, na cidade de Montevideo se utilizará 
para a implantação de TV digital os canais 21 até o 41 inclusive, 
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estimando-se em cada caso uma ERPde aproximadamente 100 
kWeHMA de 150 metros, com as previsões estabelecidas no Artigo 22 
doreferido Decreto. 

o Consequentemente, alguns dos canais mencionados serão co-canais 
dos utilizados na Cidade Autônoma de Buenos Aires ena Província de 
Buenos Aires; 

o que no decorrer dos próximos meses se implantarão estaçõesnas 
localidades fronteiriças de Colonia, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, 
Colonia Valdense, Tarariras, Rosario, Nueva Palmira, Dolores, Fray 
Bentos, Mercedes, Soriano, Young, Paysandú, San Javier, Guichón, 
Salto, Constitución, Belén, BellaUnióne Tomas Gomensoro, que 
utilizarão os canais já coordenados (28,29,30 e 31) ou em processo de 
coordenação (33, 39, 40 e 41). Adicionam-seo 27 (já solicitado na Ata 
2/2011) e 38 à lista de solicitações de canais para coordenar. 

o que detectou as seguintes situações:duas emissões de TV nos canais 
30 e 31 de UHF na Província de Buenos Aires; e duas emissões de TV 
nos canais 29 e 31 de UHF em Concordia, na Província de Entre Ríos. 

o A Administração do Uruguai enfatiza que estas emissões resultam em 
incompatibilidades com a implantação de redes SFN prevista em seu 
território nos canais já coordenados com a Administração da Argentina 
(28, 29, 30 e 31). 

o Em todos estes casos foi apresentada documentação, em formato 
eletrônico, resultante do monitoramento dos sinais nestas regiões.    

• A Administração do Uruguairessaltaa importância que em zonas de 
coordenação se exija dos operadores de estações de TV em UHFo emprego 
de sistemas diretivos de antenas para otimizar o uso do espectro nesta banda 
e, assim, minimizar os possíveis efeitos de interferências prejudiciais. 

• A Administração Argentina informou sobre a recente mudança de autoridades 
na Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), 
assim como o processo de revisão iniciado em julho passado do marco 
normativo que foi utilizado nos chamamentos e concursos públicos para a 
expedição de licenças para a prestação do serviço de televisão digital. 

• As Administrações Brasileira e Uruguaia informaram à Administração da 
Argentina que continuam as interferências recebidas de estações argentinas 
oportunamente notificadas. 

• Nesse sentido, a Administração Argentina reiterou o informado na CTRdque 
realiza um trabalho continuo a fim de resolver as situações informadas. Como 
exemplo, nesta reunião entregou à Administração Brasileira os resultados das 
verificações técnicas de operação irregular de estações de FM que haviam 
sido notificadas no item 5 - “Situações de Interferências e de Operações 
Irregulares Notificadas” da Ata n.º 2/2011/MERCOSUL/CTRd.Assim, solicitou 
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às demais administrações que para a próxima reunião da Comissão Temática 
elaborem uma lista atualizada das situações de interferência que ainda 
encontram-se pendentes de solução. 

• Foram intercambiadas informações sobre a situação das negociações de 
serviços no âmbito do Mercosul - União Europeia, sobre o futuro da Citel e do 
Regulatel e, por fim, sobre as reuniões internacionais e regionais que serão 
realizadas no ano de 2013.  
 

9. AGENDA, LUGAR EDATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

A próxima reunião será no Uruguai, em princípio no mês de março de 2013. 

A Agenda Tentativa da XLV Reunião do SGT Nº1 se acompanha como Anexo VII. 

 

10. RELAÇÃO DE ANEXOS 

Anexo I Lista de Participantes 

Anexo II Agenda da Reunião 

Anexo III Resumo da Ata Nº 2/2012 

Anexo IV Atas aprovadas pelas Comissões Temáticas 

Anexo V Programa de Trabalho para 2013 

Anexo VI Grau de Cumprimento do Programa de 2012 

Anexo VII Agenda Tentativa para a XLV Reunião 

 

 

 
DANIEL CARLETTI 

Pela Delegação da Argentina 

 

 

JEFERSON NACIF 
Pela Delegação do Brasil 

 

 

CAROL DOLINKAS 
Pela Delegação do Uruguai 

 

 


