
MERCOSUL/GMC/RES N.º 15/00

PROCEDIMENTOS A SEREM CONSIDERADOS NAS SOLICITAÇÕES DE COORDENAÇÃO
ENTRE AS ADMINISTRAÇÕES, REFERENTES AOS SERVIÇOS DE

RADIODIFUSÃO

TENDO EM VISTA: o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e as Resoluções N'
38/95, 15/96 e 20/96 do Grupo Mercado Comum e a Recomendação N' 1/00 do SGT N' I
"Comunicações"

CONSIDERANDO:

Que várias são as solicitações de emissoras do serviço de radiodifusão na região de fronteira cujas
propostas envolvem inclusão de canal ou alteração de suas características técnicas e que exigem
aprovação simultânea de duas ou mais Administrações.

Que casos desta natureza são, em sua maioria, tratados bilateralmente.

Que a Administração considerada afetada, ao aprovar a solicitação, passa a considerá-la como
incluída para suas análises técnicas.

Que o espectro deve ser utilizado de forma eficiente e adequada.

Que, com o intuito de minimizar os efeitos prejudiciais de casos em que a coordenação não é
aceita ou tem poucas chances de sê-lo, é necessária a adoção de procedimentos conciliatórios.

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1º Aprovar os "Procedimentos a serem considerados nas Solicitações de Coordenação entre as
Administrações, referentes aos Serviços de Radiodifusão".

Art. 2º A Admin istração que solicitar coordenação deverá enviar uma notificação às demais
Administrações, via correio eletrônico, de acordo com os seguintes procedimentos:

1- A Administração solicitante deverá aguardar resposta de cada Administração, que deverá
manifestar-se no prazo de 60 dias a contar da data de envio da solicitação;

2- Decorrido este prazo, e em caso de não ter havido resposta, se entenderá que as Administrações
que não se pronunciaram não fazem objeção à notificação enviada. Neste caso, a Administração
notificante comunicará às demais Administrações a aceitação de sua solicitação;



3- Caso haja manifestação contrária à notificação, o processo de coordenação bilateral deverá ser
iniciado pela Administração interessada, sendo que as demais Administrações anuentes deverão continuar
considerando a notificação em seu planejamento até a conclusão do processo de coordenação.

4- Uma vez iniciado o processo previsto no parágrafo anterior, haverá um prazo de 120 dias para
que as negociações alcancem um consenso. Transcorridos este prazo, se não houver comunicação de
consenso na coordenação, a solicitação será considerada por todas as Administrações como recusada.

Art. 3º Quando for atingida uma posição de consenso, as Administrações envolvidas na
coordenação remeterão uma comunicação às demais Administrações para oficializar o acordo.

Art. 4º As notificações, assim como todas as manifestações e comunicações mencionadas nos
artigos anteriores, serão efetuadas por circulares encaminhadas por correio eletrônico a todas as
Administrações, aos Coordenadores Nacionais, e seus substitutos, da Comissão Temática de
Radiodifusão:

1- As referidas notificações deverão conter, entre outros, os seguintes dados: canal, freqüência,
categoria, localidade, latitude, longitude, HMA e ERP;

2- Em cada reunião da Comissão Temática de Radiodifusão serão ratificados ou retificados os
destinatários e os endereços de correio eletrônico, pelos quais cursarão as notificações e comunicações
referidas.
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