AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ATO No 106, DE 09 DE JANEIRO DE 2014.

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 419, de 24 de maio
de 2013, e;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.780, de 09 de janeiro de 2013;
CONSIDERANDO a competência dada pelos Incisos XIII e XIV do Art. 19 da
Lei n.º 9.472/97 – Lei Geral de Telecomunicações;
CONSIDERANDO o Art. 27 do Regulamento para Certificação e Homologação
de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 242, de 30 de novembro de
2000;
CONSIDERANDO o Art. 1º da Portaria nº 419 de 24 de maio de 2013.
RESOLVE:
Art. 1o Dispensar, de forma precária e temporária, a homologação dos
equipamentos de telecomunicações destinados à transmissão dos eventos internacionais
constantes da Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012, e da Lei nº 12.780, de 09 de janeiro de 2013.
§1º Os equipamentos referidos no caput abrangem apenas aqueles que não
utilizam radiofrequências para sua operação.
§2º A dispensa terá validade apenas durante os eventos, bem como nos períodos
de testes a eles relacionados.
§3º A dispensa aplicar-se-á somente às emissoras estrangeiras, licenciadas ou
autorizadas pela FIFA para atuar na Copa de 2014, e às empresas estrangeiras de mídia, e
transmissoras estrangeiras, credenciadas pelo Comité International Olympique (CIO) ou RIO
2016 para atuar nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.
Art. 2o Os equipamentos de telecomunicações dispensados da homologação
deverão estar registrados de acordo com o Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Parágrafo Único. O comprovante do registro deverá estar disponível, a qualquer
tempo, para eventual fiscalização.
Art. 3o Caso os equipamentos referidos neste Ato prejudiquem o funcionamento
regular dos serviços de telecomunicações, sua operação deverá ser imediatamente cessada, sob
pena de lacração.
Parágrafo Único. A Agência poderá tomar as medidas cabíveis para cessação do
sinal prejudicial.
Art. 4o Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
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