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CAPA 

Estratégia antipirataria 
Aesp e Sertesp debatem ações contra rádios clandestinas 

J 1 ara estabelecer a estratégia 
J     de combate às rádios piratas 

í""^      que estão surgindo a todo ins- 
I "■" tante nos mais diversos pon- 
■i^H^r tos do território paulista, bem 
como prestar assistência jurídica às afi- 
liadas que lutam contra a radiodifusão 
clandestina em suas regiões, a Aesp pro- 
moveu reuniões em sua sede, com a par- 
ticipação de diretores do Sindicato das 
Empresas de Rádio e Televisão do Esta- 
do de São Paulo (Sertesp). 

O presidente da Aesp, Orlando 
José Zovico, expôs aos presentes os pro- 
blemas que a pirataria vem causando. 
Um deles é a interferência no sinal de 
emissoras afiliadas e em aparelhos re- 
ceptores de rádio e de TV. 

O outro, é a concorrência desleal, 
com a coleta de publicidade no comércio 
local, a preços aviltantes. Isso prova que, 
ao contrário da tão difundida afirmação 
dos clandestinos de que querem fazer 
"rádios comunitárias", com finalidade 
cultural, na realidade utilizam esse dis- 
farce para esconder seus verdadeiros pro- 
pósitos: fins comerciais e lucro. 

O sócio-gerentc da Rádio Nova 
Registro FM, de Registro, o advogado 
João Christiano Ribeiro, entregou cópias 
de inquéritos policiais e despachos judi- 
ciais em representações de sua autoria, 
contra rádios piratas, no Vale do Ribei- 
ra. 

Christiano destacou alguns absur- 
dos, como decisões do juiz substituto de 
Juquiá, João Carlos Germano, o qual, 
além de ter o entendimento equivocado 
de que "as rádios comunitárias, de pe- 
queno porte, de potência reduzida e des- 
tinadas a veiculação de programas de 
interesse local, não necessitam de auto- 
rização do Poder Público", pois o Código 
Brasileiro de Telecomunicações, em seu 
artigo 70, não faz nenhuma exceção ao 
exigir a licença oficial para os serviços 
de telecomunicações, ainda trouxe uma 
novidade. 

O juiz decidiu que, mesmo se fos- 
se reconhecida a existência do delito, "o 
que não ocorre no caso em exame, a 

ASPECTO GERAL DA REUNIãO NA SEDE DA AESP. 

expedição de mandado de busca e apre- 
ensão pela Justiça Estadual e seu cum- 
primento pela Polícia Civil Estadual im- 
portariam em flagrante inconsti- 
tucionalidade, uma vez que se trata de 
matéria de competência da Justiça Fede- 
ral (art. 109 da Constituição Federal)." 
E indeferiu o pedido de busca e apreen- 
são dos equipamentos, mandando arqui- 
var o inquérito. 

O advogado Walter Vieira 
Ceneviva, contratado pela Aesp para 
acompanhar esses casos, juntamente com 
o assessor jurídico Rubens Augusto 
Camargo de Moraes, não concorda com 
a opinião do juiz: 

"E sabido, pelos que militam na 
área criminal, que a autoridade policial 
deve prender os criminosos e apreender 
os corpos de delito, em caso de flagrante, 
mesmo que não seja de sua área de com- 
petência. Uma vez tomada essa provi- 
dência o delegado deve remeter os autos 

e os bens apreendidos à autoridade poli- 
cial ou judicial competente, para prosse- 
guimento", observou Ceneviva. 

APOIO 
O presidente do Sertesp, Antônio 

Bruno Montoro, que estava acompanha- 
do dos diretores Antônio Constantino 
Neto e Geraldo Urbaneca Ozório, tam- 
bém mostrou-se preocupado com a proli- 
feração das rádios piratas e manifestou o 
seu apoio à Aesp, concordando em de- 
senvolver ações conjuntas. 

Já o vice-presidente da Aesp, Os- 
car Luiz Piconez, informou que comuni- 
caria os resultados da reunião à Abert, 
na qual exerce idêntico cargo, inclusive 
solicitando a colaboração da associação 
para a obtenção do parecer de um 
renomado jurista, que venha reforçar os 
argumentos da assessoria jurídica da Aesp 
na sua atuação contra as FMs clandesti- 
nas. 

ANTôNIO MONTORO, CHRISTIANO RIBEIRO, RUBENS MORAES E WALTER V. CENEVIVA. 
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CAPA 

Delegacia do Minicom/SP faz o 
possível contra a pirataria 

Problemas operacionais impedem ação mais ágil 

J 1 combate às rádios piratas que 
I ^"X    tumultuam     o     espectro 
II I radioelétrico em todo o Esta- 
1 V—-/ do de São Paulo tem sido fei- 
^^^■r' to pela Delegacia do Minis-' 
tério das Comunicações. Mas, dentro das 
limitações impostas por suas outras ativi- 
dades e seus recursos, além de enfrentar 
entraves burocráticos ou jurídicos, o ór- 
gão não consegue agir com a mesma ve- 
locidade com que prolifera a radiodifu- 
são clandestina, apoiada por grupos or- 
ganizados. 

Ao fazer um balanço da atuação 
nesse setor, o delegado Eduardo Graziano, 
lembra que a pirataria desconhece o nível 
da gravidade de problemas que está cau- 
sando e que podem ser tanto a interferên- 
cia num CPD de banco, no sinal das emis- 
soras legalmente instaladas ou até mes- 
mo na radiocomunicação de serviços es- 
senciais, como ambulâncias ou bom- 
beiros. 

Mas, em sua opinião, o Código 
Brasileiro de Telecomunicações tem "uma. 
concepção autoritária, prevendo a neces- 
sidade de autorização para tudo, contro- 
lando a vida da entidade e não o seu 
produto final". Definiu o artigo 70 da lei 
4.117/62 (CBT) como "lei bruta, que pune 
estações não autorizadas de telecomuni- 
cações com prisão". 

"Ao mesmo tempo em que existe 
um demanda de serviços de telecomuni- 
cações pela sociedade, esta desconhece a 
legislação, como se vê pelas centenas de 
denúncias e de pedidos de outorga que 
temos cadastrados. A comunidade faz 
também uma interpretação totalmente 
equivocada da sentença de um juiz fede- 
ral de São Paulo que decidiu não ser 
crime o funcionamento de uma rádio pi- 
rata, mas não autorizou que nenhuma 
funcionasse sem permissão do Executi- 
vo", avaliou Eduardo Graziano. 

DESAFIO 
Reconhecendo que o Minicom não 

fiscalizava, pois estava desaparelhado, o 

delegado assegura que "o desafio é trazer 
para a legalidade as estações que estão à 
margem da legislação". 

Em sua mesa se acumulam denún- 
cias contra rádios piratas, de diversas pro- 
cedências, incluindo vários ofícios da 
Aesp, e pedidos para o funcionamento de 
emissoras, em geral vindos de uma enti- 
dade denominada Associação Brasileira 
das Pequenas Emissoras de Radiodifusão 
Comunitária (Abraspem), em nome de 
seus filiados, ou ainda assinados pelos 
próprios interessados. Existem ainda ou- 
tras entidades também sediadas em São 
Paulo, que representam as "rádios livres", 
como elas se autodenominam. 

EDUARDO GRAZIANO 

A partir daí, a atuação da Delega- 
cia do Minicom/SP segue estas regras: é 
enviado um ofício-padrão, informando 
que operar FM sem autorização constitui 
crime previsto no artigo 70 do CBT, o 
qual é transcrito, seguido de mais dois 
parágrafos: 

"É bem verdade que este Ministé- 
rio, a partir de sugestões emanadas de 
vários segmentos sociais, tem realizado 
estudos visando uma regulamentação le- 
gal para emissoras de baixa potência. Con- 
tudo, na medida em que tal regulamenta- 
ção dependerá de Lei federal a ser discu- 
tida e apreciada pelo Congresso Nacio- 
nal, ainda prevalece a legislação em vi- 

gor. 
Assim sendo, nossa orientação é 

para que as estações não licenciadas, como 
é o caso da sua, não permaneçam em 
operação, de sorte a atender aos disposi- 
tivos legais. Caso contrário, o(s) 
responsável(is) estará(ão) sujeito(s) à fis- 
calizaçío, com lacração dos 
equipamentos(s) e a abertura de inquéri- 
to penal". 

Essa correspondência, que o ad- 
ministrador de empresas Eduardo 
Graziano teve o cuidado de ele mesmo 
redigir, em sua opinião não significa que 
o órgão está avisando ao infrator do cri- 
me que ele está cometendo, ao invés de 
tomar as providências para puni-lo. 

"Trata-se de dar a informação cor- 
reta para quem está fazendo mau uso do 
serviço", explica o delegado, acrescen- 
tando que procura avisar, antes de repri- 
mir. Esses casos não são encaminhados à 
fiscalização, pois presume-se que não es- 
tão exercendo a radiodifusão ilegalmen- 
te. Alguns chegam a confirmar essa ver- 
são, quando dão retorno da correspon- 
dência. 

Já o contrário acontece com aque- 
les que são denunciados, os quais tam- 
bém recebem o ofício de advertência, dan- 
do-se conhecimento aos autores das quei- 
xas. Outro objetivo dessa medida é evitar 
a alegação de ignorância da lei, como 
tática de defesa, no inquérito policial aber- 
to posteriormente. 

LACRAÇÃO 
Os endereços das rádios piratas 

são incluídos nos roteiros de fiscalização, 
quando são vistoriados os executantes dos 
diversos tipos de serviços licenciados pelo 
Minicom, além dos clandestinos de que 
se tem conhecimento, naquela região. 

"Antes o órgão tinha um atendi- 
mento equivocado: só se fiscalizavam os 
concessionários e permissionários. Não 
se fiscalizava o não-licenciado. E um 
absurdo, isso não era nada democrático. 

Para dar um exemplo, agora mes- 
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Tecnologia e Tradição 
em sistemas radiantes e 
componentes de RF para 

VHF UHF e SHF 

/     Antenas para estações 
Geradoras, Retransmissoras 
e Repetidoras de TV 

/     Antenas de microondas para 
links STL, ENG e MMDS 

/     Antenas de precisão para 
Broadcast, Headend CATV 
e Radio Comunicações 

/     Refletores Passivos 

/     Dispositivos passivos em 
linha coaxial e guia de onda 

/■      Acessórios para linha coaxial 
linha eliptica e guia de onda 

/■     Projetos dedicados para 
aplicações civis e militares 
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CAPA 

mo interrompemos o serviço de rádio no 
transporte coletivo clandestino de São 
Paulo, numa ação conjunta com a Secre- 
tária Municipal de Transportes", conta o 
delegado. 

No caso das rádios piratas, quan- 
do não houver resistência os agentes de 
telecomunicações interrompem o funcio- 
namento e lacram o equipamento fazen- 
do a comunicação à Polícia Federal, para 
a busca e apreensão da aparelhagem e 
abertura de inquérito. Havendo resistên- 
cia, o caso também é comunicado à PF, 
mas com o pedido de que esta obtenha 
um mandado judicial, após o que a equi- 
pe deve retornar ao local da pirataria, 
agora com a presença dos policiais. 

Mas nesse espaço de tempo o in- 
frator usa de um expediente de má-fé, 
que acabará lhe trazendo bons resulta- 
dos: esconde os equipamentos lacrados e 
registra um boletim de ocorrência, na de- 
legacia policial mais próxima, de furto 
dos mesmos. Sumindo com a prova mate- 
rial do crime, e como este não deixou 
vestígios - pois é a programação que foi 
ao ar - o inquérito tem todas as chances 
de ser arquivado. 

Para evitar tudo isso, a solução 
seria que as equipes já saíssem da base 
munidas de mandados judiciais, solicita- 
dos previamente. Mas a obtenção desse 
documento é demorado e a Polícia Fede- 
ral tem outras prioridades, admite o dele- 
gado do Minicom/SP. 

APOIO POLICIAL 
Uma alternativa seria contar com 

o apoio policial das unidades da Polícia 
Civil, espalhadas por todo o Estado, pro- 
vidência mais lógica do que deslocar efe- 
tivos da Polícia Federal, sediados na Ca- 
pital e com delegacias em poucas cidades 
paulistas. 

Esse foi, aliás, o teor dos ofícios 
enviados ao governador Mário Covas e 

ao secretário da Segurança Pública, José 
Afonso da Silva, pela deputada estadual e 
empresária de radiodifusão Terezinha de 
Jesus Moraes Vasconcellos Silva (PSDB), 
conforme anunciou no 11° Congresso da 
Aesp, em setembro último. 

Depois de percorrer diversos seto- 
res da Secretaria da Segurança, a solici- 
tação da deputada chegou ao gabinete de 
Eduardo Graziano, com pedido de infor- 
mações referentes ao assunto. E ele já 
está respondendo que, se existe crime, a 
polícia não pode se omitir, esperando que 
a cúpula da SSP dê uma diretriz única a 
toda a Polícia Civil para a repressão das 
rádios piratas. 

PESSOAL 
A reforma administrativa do Go- 

verno beneficiará bastante a Delegacia 
do Minicom/SP, porque dará ao órgão 
uma estrutura permanente de cargos, bem 
como estabelecerá as formas de concurso 
público para preenchimento das vagas. 

Segundo Graziano, a delegacia, 
com um quadro de apenas 30 funcionári- 
os, graças a um convênio com a Telesp, 
para a formação de grupo de trabalho 
para desenvolver ações conjuntas, hoje 
tem 90. Mas esse número ainda é insufi- 
ciente para atender ao Estado que tem 
40% do volume das telecomunicações bra- 
sileiras. 

Outro aspecto importante que irá 
contribuir para tornar a delegacia paulista 
mais ágil são os modernos equipamentos 
que fazem a varredura do espectro de 
freqüência. O Minicom está providen- 
ciando sua compra, prevendo-se o fun- 
cionamento até setembro e. como os apa- 
relhos podem enviar os dados obtidos por 
um sinal via satélite, os mesmos podem 
ficar em pontos estratégicos do Interior, 
o que poderia até evitar a instalação de 
escritórios regionais do Ministério das 
Comunicações no Estado, avalia o dele- 
gado. H 

GUIDOJOMAR MONTAGENS DE TORRES E ANTENAS S/C LTDA 
Empresa especializada em serviços de montagem de torres estaladas 
para ondas médias; auto-suportadas, para FM; fundações; plano 
terra (radiais); pára-raios e antenas em geral. 

28 ANOS DE QUALIDADE E TRADIÇÃO 
UMA EMPRESA SOB A DIREÇÃO DE: 
Guido Gotardo, Jonas Jambeiro de Souza e Osmar Scapim 

Estrada João Ducim, 859 - Jardim Oriental - CEP 09185-000 - Santo André - SP 
Telefones: (011) 449-5694 / 449-7861 / 459-0368 
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CONCESSõES 

Saem critérios para concessões 
Anúncio foi feito junto com lançamento dos novos regulamentos de telecomunicações 

E 
as 

CARLOS ABUMRAD 

ENVIADO ESPECIAL A BRASíLIA 

nsiosamente aguardadas 
novas regras para concessão 
e permissões de canais de rá- 
dio e televisão foram anun- 
ciadas rio auditório do 
Itamaraty, na manhã de 28 

de novembro, em solenidade na qual o 
presidente Fernando Henrique Cardoso 
recebeu do ministro das Comunicações, 
Sérgio Motta, exposições de motivos 
acompanhando projeto de lei e decretos 
referentes à reforma estrutural no setor 
de telecomunicações. 

O ministro Sérgio Motta convi- 
dou seu colega da Aeronáutica, brigadei- 
ro Lélio Viana Lobo, ex-presidente da 
Telebrás, para integrar a mesa, à qual 
também estava, entre outros, o novo se- 
cretário- executivo do Minicom, Renato 
Navarro Guerreiro. 

INVESTIMENTOS 
Enquanto as medidas destinadas 

às telecomunicações irão acelerar a lenta 
abertura do setor às empresas privadas e 
recuperar o tempo perdido, pelo colapso 
de investimentos estatais na área de ne- 
gócios que mais rapidamente se expande 
no mundo, no caso da radiodifusão há 
características peculiares. 

regulamentadas, conforme anunciou Sér- 
gio Motta, justificando com o argumento 
de que é preciso resolver a situação das 
rádios piratas. Estas proliferam pelos 
mais diversos cantos do País, sem autori- 
zação, sem qualquer critério técnico, sem 
o cumprimento de obrigações fiscais, tra- 
balhistas e previdenciárias e desprezan- 
do olimpicamente as normas do Ministé- 
rio das Comunicações, que prevêem pu- 
nições para os infratores. Ou seja, a pira- 
taria radiofônica ou "livre", como se 
autodenomina, desobedece a lei de todas 
as formas. Tudo exatamente ao contrário 
do que acontece com as emissoras legal- 

SSOENTEFHCOSRÍ LADEADO PELOS MIMSTROS SéRGíO MOTTA E LéUO LOBO, AO LADO DESTE, O SECRETARIO EXECUTIVO DO MINICOM, RENATOGUERRE.RO. 

O presidente assinou três decre- 
tos; o de n0 1.720, modificando artigos 
do Regulamento dos Serviços de Radio- 
difusão; o n" 1.718, de TV a Cabo e o n° 
1.719, Regulamento de Outorga de Con- 
cessão ou Permissão para Exploração de 
Serviços de Telecomunicações em Base 
Comercial (telefonia celular, 
radiocomunicação, MMDS e TV a cabo) 
os quais entraram em vigor com a sua 
publicação. 

No mesmo ato FHC assinou dois 
projetos de lei, enviados ao Congresso, 
um dispondo sobre a exploração do Ser- 
viço Móvel Celular e telecomunicações 
por satélite e outro introduzindo mudan- 
ças na ECT- Empresa Brasileira de Cor- 
reios e Telégrafos. E o ministro assinou 
duas portarias a 281 (exploração do ser- 
viço de telecomunicações via satélite) e a 
282 (critérios para melhor uso do espec- 
tro radioelétrico). 

Os valores que serão movimenta- 
dos a partir da abertura dos editais são 
incomparavelmente menores, mas o su- 
ficiente para dar fôlego à indústria e de- 
mais fornecedores, que se ressentem da 
escassez de encomendas, devido a quase 
seis anos sem novas outorgas de conces- 
sões e permissões. 

A novidade é que as outorgas a 
partir de agora serão pagas - os valores 
serão estabelecidos nos próprios editais- 
e a definição desse e dos demais critérios 
irá impulsionar a atividade dos 
radiodifusores, suprindo-se a carência de 
emissoras (principalmente as de rádio) 
em muitas áreas do País, algumas estra- 
tégicas, como as faixas de fronteira. E, 
como conseqüência direta disso, a gera- 
ção de significativo número de empre- 
gos. 

Já a grande incógnita fica por con- 
ta das "rádios comunitárias", que serão 

mente constituídas e operando. 
CONCESSÕES BAGUNÇADAS 

Ao iniciar a apresentação do 
Progama de Recuperação e Ampliação 
do Sistema de Telecomunicações e do 
Sistema Postal (Paste) e a reforma estru- 
tural do setor, o ministro Sérgio Motta 
disse que o fazia no contexto de três 
itens fundamentais: 1) restauração da éti- 
ca e da moral - "compromisso irreversível 
na busca de um País novo" 2) reformas 
do País - "o Estado deve ficar totalmente 
afastado da produção de bens e serviços, 
pois não é esse o seu papel"; 3) cenário 
econômico - "O Governo vem buscando 
a estabilidade econômica, mas esse custo 
não pode ser o esgotamento do País. O 
Governo é técnico, não de tecnocratas, 
mas pode ter alguns tecnocratas". 

Bem ao seu estilo, disse que as 
concessões eram "a casa da Mãe Joana, 
sendo que a casa da Mãe Joana era mais 
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CONCESSõES 

organizada .Agora, as outorgas terão cri- 
térios técnicos, transparentes e profissio- 
nais. O objetivo é lançar n editais, em 
função da disponibilidade de freqüênci- 
as e da demanda ". 

Anunciou que encontrou 16 mil 
processos de renovação, incluindo de ser- 
viços como radiodifusão, trunking, 
paging e que ainda existem no País 280 
emissoras de rádio com outorga, mas sem 
operar. Dessas, pouco mais de 20 situ- 
am-se no Estado de São Paulo e o 
Minicom está exigindo de seus responsá- 
veis provas de que estão providenciando 
a instalação, como notas de equipamen- 
tos e projetos técnico, para não perderem 
a concessão por decurso de prazo. 

O ministro arrancou risadas da 
platéia quando pediu que acendessem a 
luz da tribuna, pois o auditório ficava às 
escuras para a projeção de gráficos e 
textos: "Este é um Governo transparen- 
te, onde se faz tudo às claras, embora 
alguns não queiram assim". Depois, cha- 
mou o presidente do FCC - Comissão 
Federal de Comunicações dos Estados 
Unidos, Reed Hundt, de "boca mole, pois 

veio dar palpite aqui; eu não vou dar 
palpite lá; temos que mostrar que temos 
soberania". A bronca era porque, em re- 
cente encontro em Foz do Iguaçu / PR. 
Hundt ameaçou que só deixarão investi- 
dores brasileiros entrarem no mercado 
norte-americano se houver reciprocida- 
de. 

Consultorias internacionais estão 
ajudando na elaboração do novo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, que será 
enviado ao Congresso em fevereiro de 
96, quando reiniciarem os trabalhos 
legislativos do próximo ano. O ministro 
informou também que as atuais 27 tele- 
fônicas estaduais serão reduzidas para 
cinco ou seis novas empresas, equilibran- 
do mercados mais e menos rentáveis, pre- 
parando o caminho para a privatização 
das "teles". 

INVESTIMENTOS 
O presidente Fernando Henrique 

Cardoso, que chegou ao Ministério das 
Relações Exteriores após um intervalo 
que se seguiu à explanação de seu minis- 
tro das Comunicações, conclamou os 

empresários presentes a participarem do 
processo: "Eu decidi assim para o Brasil, 
porque a população quis, e vai ser feito 
este processo de parceria, de capitais pú- 
blicos e privados", afirmou. 

FHC lembrou que fazia transfor- 
mações numa obra (a Constituição) da 
qual participou como senador, referindo- 
se às reformas constitucionais. Argumen- 
tou que "O Brasil, a 9* economia mun- 
dial, com uma renda per capita de US$ 
4.000, não pode ser considerado sub-de- 
senvolvido" e definiu a reestruturação 
das telecomunicações como "um projeto 
ambicioso, pois o País precisa ser ambi- 
cioso". 

O programa divulgado pelo 
Minicom prevê a aplicação de recursos 
de R$ 37,5 bilhões até 1.999 e R$ 75 
bilhões até 2.003. A partir de março, 
Sérgio Motta viajará pelo Japão, Alema- 
nha, Inglaterra, França, Canadá e Esta- 
dos Unidos divulgando o programa e bus- 
cando recursos privados para conseguir 
atingir a meta de investimentos. 

Leia a íntegra dos atos a partir da 
pág. 24. 

TRANSMISSOR Fí 
DE 25KW 

Excitador sintetizado, totalmente em estado sólido, com 
tecnologia avançada. 

Comando com redundâncias. 

Amplificador final de RF valvular com proteções especiais e 
ajustes de fábrica que proporcionam maior vida útil da válvula. 
Utiliza apenas uma válvula. 

Assistência técnica garantida em todo o Brasil. 

TAMBÉM DISPONÍVEL NAS POTÊNCIAS: 
Transistorizados: 50, 250 e 1.000  watts. 
Valvulados (estágio final): 250, 1.000, 2.500, 5.000 e 
10.000 watts. 
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LYS ELECTRONIC LTDA. 
Rua Satumo, 45 - Vigário Geral - Tel.: (021) 372-3123 Fax: (021) 371-6124 

Rio de Janeiro / RJ - CEP 21241-150 
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CONCESSõES 

4i 

Aqui, o regulamento das concessões 
A seguir as íntegras dos atos do Executivo 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
E.M. n" 
Em 28 de novembro de 1995 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repu- 
blica, 

A Lei n0 8.987 - Lei de Concessões - de 
13 de fevereiro de 1995, complementada 
pela Lei n" 9.074, de 7 de julho de 1995, 
teve por objetivos dispor sobre o regime de 
concessão ou permissão da prestação de ser- 
viços públicos, regulamentando, assim, o 
art. 175 da Constituição que incumbe ao 
Poder Público prestá-los, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação 

A Lei n" 8.987, entretanto, excepcionou 
os Serviços de Radiodifusão de suas dispo- 
sições. Esta exceção é perfeitamente com- 
preensível uma vez que a própria Constitui- 
ção, em razão do texto da Emenda Constitu- 
cional n" 8, trata os Serviços de Radiodifu- 
são em dispositivo distinto daquele 
que se destina os demais Serviços de 
Telecomunicações. 

A propósito, cumpre recordar que 
o Código Brasileiro de Telecomuni- 
cações, instituído em 1962 pela Lei 
n" 4.117, dispensou um tratamento 
diferenciado aos Serviços de Radio- 
difusão estabelecendo que as conces- 
sões e permissões desses serviços 
devem ser precedidas de edital. 

A despeito de excepcionar os Ser- 
viços de Radiodifusão, a Lei de Con- 
cessões possui dispositivos de 
insofismável importância para o pro- 
cesso de transferência da prestação 
de serviços públicos a terceiros, tor- 
nando-se importante que seus princí- 
pios sejam absorvidos e aplicados no 
processo de outorga dos Serviços de 
Raidodifusão, previsto no Código 
Brasileiro de Telecomunicações. 

A propósito, cumpre esclarecer 
que a absorção e a aplicação dos prin- 
cípios daquela Lei consistirá, apenas 
em uma adaptação do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, uma 
vez que esteja dispões sobre proces- 
so de outorga. 

Outro ponto de destaque, da maior im- 
portância, é que as alterações agora propos- 
tas não incorporam quaisquer mudanças no 
escopo da prestação dos Serviços, fixando- 
se, unicamente, nos procedimentos admi- 
nistrativos/operacionais desenvolvidos pelo 
Ministério das Comunicações nos proces- 
sos de outorga de concessão ou permissão 
para os Serviços de Radiodifusão. 

Da mesma forma, os procedimentos 
adotados por essa Presidência e pelo Con- 
gresso Nacional, inerentes às suas atribui- 
ções e competências, estão sendo mantidos 
inalterados, vez que, conforme já assinala- 

do, os reflexos das alterações propostas al- 
cançam apenas as atribuições deste Minis- 
tério. , ,   . 

Assim, tenho a honra de submeter a ele- 
vada consideração de Vossa Excelência o 
incluso projeto de Decreto que altera o Re- 
gulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, cujo processo de decisão 
sobre as outorgas está em sintonia com o 
disposto no Regulamento de Outorga de 
Concessão ou Permissão para Exploração 
de Serviços de Telecomunicações em Base 
Comercial, que também está sendo subme- 
tido a Vossa Excelência. 

Estas, Senhor Presidente, são as consi- 
derações que esta Pasta tem a fazer a respei- 
to da minuta de decreto que ora está sendo 
submetida à apreciação de Vossa Excelên- 
cia. 
Respeitosamente, 

SéRGIO MOTTA 
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAçõES 

SéRGIO MOTTA E FERNANDO HENRIQUE 

NO LANçAMENTO DO PLANO DE TELECOMUNICAçõES. 

DECRETO 
DOU 29/11/95 
DECRETO N" 1720 
Altera dispositivos do Regulamento dos Ser- 
viços de Radiodifusão, aprovado pelo De- 
creto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, e 
modificado por disposições posteriores. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, 
Decreta: ., .- 

Art lo0sarts. 10,11,12,13,14,15.16, 

28, 29, 30, 32, 36 e 37 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo 
Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
e modificado por disposições posteriores, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 10. As outorgas para exploração 
dos serviços de radiodifusão serão precedi- 
das de processo seletivo, por meio de edital, 
observadas as disposições deste Regulamen- 
to e das normas pertinentes. 

§ 1° O processo de outorga, nos termos 
do edital, destina-se a garantir tratamento 
isonômico aos participantes e observará os 
princípios da legalidade, da moralidade, da 
impessoalidade e da publicidade. 

§ 2o A decisão quanto à abertura de edital 
decorrerá de solicitação de interessado ou 
de iniciativa própria do Ministério das Co- 
municações. 

§ 3o Havendo canal disponível no cor- 
respondente plano de distribuição de canais, 
o interessado deverá apresentar estudo de- 

monstrando a viabilidade econô- 
. mica do empreendimento no lo- 
cal em que pretende explorar o 
serviço. 

§ 4o Não havendo canal dis- 
ponível, além do estudo mencio- 
nado no parágrafo anterior, o in- 
teressado deverá apresentar de- 
monstrativo de viabilidade técni- 
ca, elaborado segundo normas 
aprovadas pelo Ministério das Co- 
municações, relativo à inclusão 
de novo canal no correspondente 
plano de distribuição, na locali- 

/^   dade onde pretende explorar o ser- 
J ..   viço. . 

/   •   i § 5o A iniciativa do interessa- 
!   do na abertura de edital e a elabo- 
/   ração de estudos relativos à via- 

•    J    bilidade econômica do empreen- 
•   dimento e à viabilidade técnica 

da inclusão de canal no corres- 
pondente plano não lhe assegu- 
ram qualquer direito ou vantagem 
sobre outros que, com ele, se 
candidatarem à exploração do ser- 
viço. 

§ 6o O Ministério das Comu- 
nicações não elaborará estudo de viabilida- 
de técnica para exploração do serviço de 
radiodifusão por solicitação de interessados, 
limitando-se a examinar aqueles menciona- 
dos no § 4o deste artigo. 

§ 7o São considerados tipos de serviço 
de radiodifusão os de onda média, curta, 
tropical, de freqüência modulada e os de 
televisão". 

"Art. 11. Os serviços de radiodifusão, a 
fim de permitir, no edital, a adoção de crité- 
rios de julgamento que melhor atendam ao 
interesse público, são enquadrados confor- 
me a seguir: ■• 
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I - Radiodifusão Sonora 
1. Onda Tropical       Grupo A 
2. Onda CurtaGrupo A 
3. Onda Média : 
3.1. Locai e regional Grupo A 
3.2. Nacional Grupo B 
4. Freqüência Modulada 
4.1. classes C e B (BI e B2) Grupo A 
4.2. classe A(A1, A2, A3 e A4)      Grupo 
B 
4.3. classe E (El, E2eE3)   Grupo C 

II - Radiodifusão de Sons e Imagens 
1. classes AeB Grupo B 
2. classe E     Grupo C 

§ Io O enquadramcnlo previsto neste 
artigo poderá ser alterado por ato do Minis- 
tério das Comunicações. 

§ 2o Não será permitida alteração de 
características do serviço concedido; permi- 
tido ou autorizado que resulte em modifica- 
ções do seu enquadramento, salvo situações 
em que a modificação vise a, exclusivamen- 
te, melhor atender a comunidade para a qual 
0 serviço é destinado". 

"Art 12. O Ministério das Comunica- 
ções antes de iniciar processo de outorga de 
concessão ou permissão para exploração de 
serviços de radiodifusão, seja por solicita- 
ção de interessado ou por ação própria, se 
entender necessário, determinará a publica- 
ção no Diário Oficial da União, de consulta 
pública prévia acerca do serviço pretendi- 
do." 

"Art. 13. O edital será elaborado pelo 
Ministério das Comunicações, observados, 
no que e quando couber, dentre outros, os 
seguintes elementos e requisitos necessári- 
os à formulação das propostas para a explo- 
ração do serviço: 
1 - serviço proposto; 
II - valor ou valor mínimo da concessão ou 
permissão; 
III - condições mínimas para pagamento 
pela outorga; 
IV - taxa de atratividade para o cálculo do 
Valor Presente; 
V - tipo e características técnicas do serviço; 
VI - localidade onde será explorado o servi- 
ço; 
VII - horário de funcionamento; 
VIII - prazo de concessão ou permissão; 
IX - referência à regulamentação pertinente; 
X - prazos para recebimento das propostas; 
XI - relação de documentos exigidos para a 
aferição da qualificação econômico - finan- 
ceira, da habilitação jurídica e da regulari- 
dade fiscal; 
XII - quesitos e critérios para julgamento 
das propostas; 
XIII - prazos e condições para interposição 
de recursos; 
XIV - menção expressa quando o serviço 
vier a ser executado em localidade situada 
na Faixa de Fronteira. 

XV - nos casos de concessão, minuta do 
respectivo contrato, contento suas cláusulas 
essenciais. 

§ 1° O edital poderá ser cancelado por 
falta de concorrentes e, a qualquer tempo, 
por interesse da Administração, mediante 
ato do Ministério das Comunicações. 

§ 2° Não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão 
por pessoas jurídicas de direito público in- 
terno e por entidades da administação indi- 
reta, instituídas pelos Governos Estaduais e 
Municipais, nem a outorga para a execução 
do serviço com fins exclusivamente 
educativos. 

§ 3o A documentação referente aos inte- 
ressados na execução do serviço menciona- 
do no parágrafo anterior será, no que cou- 
ber, a mesma prevista para as entidades que 
acorram ao edital, acrescidas das exigências 
constantes de normas específicas." 

"Art. 14. O procedimento de outorga terá 
início com a publicação de aviso no Diário 
Oficial da União, que deverá conter a indi- 
cação do local e as condições em que os 
interessados poderão adquirir o texto do 
edital, bem assim o local, a data e hora para 
a apresentação das propostas para fins de 
habilitação e seleção. 

§ 1° O aviso de edital deverá ser publi- 
cado com antecedência de sessenta dias da 
data marcada para apresentação das propos- 
tas. 

§ 2o Qualquer modificação no edital exi- 
ge a mesma divulgação que foi dada ao 
texto original, reabrindo-se o prazo inicial- 
mente estabelecido, exceto quando , 
inquiestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas. 

§ 3o A mesma entidade ou as pessoas 
que integram o seu quadro societário e 
diretivo não poderão sercontemplatadas com 
mais de uma outorga do mesmo tipo de 
serviço de radiodifusão na mesma localida- 
de." 

"Art.l5.Parahabilidaçãoexigir-se-àaos 
interessados documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação econômica-financeira; 
III - regularidade fiscal; e 
IV - nacionalidade e outras exigências rela- 
cionadas com os sócios e dirigentes. 

§ 1° A documentação relativa à habilita- 
ção jurídica consistirá em: 

a) ato constitutivo e suas alterações, de- 
vidamente registrados ou arquivados na re- 
partição competente, constando dentre seus 
objetivos a execução de serviços de radiodi- 
fusão, bem assim, no caso de sociedade por 
ações, cópia da ata da Assembléia Geral 
que elegeu a diretoria e a relação de acionis- 
tas em que conste a quantidade, o valor e o 
tipo de ações de cada sócio; 

b) comprovante de que obteve o assenti- 
mento prévio do órgão próprio, se a locali- 
dade, objeto do edital, estiver situado na 

Faixa de Fronteira; e 
c) declaração firmada pela direção da 

proponente de que: 
1. não possui a entidade autorização para 

explorar o mesmo tipo de serviço, na locali- 
dade objeto de edital e que, caso venha a ser 
contemplada com a outorga, não excederá 
os limites fixadas no art. 12 do Decreto-lei 
n" 236, de 28 de feveiro de 1967; e 

2. nenhum sócio integra o quadro social 
de outra entidade executante do mesmo tipo 
de serviço de radiodifusão, na localidade 
objeto do edital, nem de outras empresas de 
radiodifusão, em municípios diversos, em 
excesso aos limites fixados no art. 12 do De- 
creto-lei n" 236/67. 

§ 2° A documentação relativa à qualifi- 
cação econômica-financeira consistirá em: 

a) balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, poden- 
do ser atualizados por índices oficiais quan- 
do encerrados há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta; 

b) documentos comprobatórios de quali- 
ficação econômica-financeira para implan- 
tar o serviço, com recursos próprios ou de- 
correntes de ações adotadas de forma a as- 
segurar o financiamento necessário; e 

c) certidão negativa de falência oü 
concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 

§ 3o A documentação relativa à regulari- 
dade fiscal consistirá em: 

a) prova de inscrição no Cadastro Geral 
de Contribuintes - CGC; 

b) prova de inscrição no cadastro de 
conribuintes, estadual ou municipal, se hou- 
ver, relativo à sede da entidade; 

c) prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS; e 

d) prova de regularidade para com as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal da 
sede da entidade, ou outra equivalente, na 
forma da lei. 

§ 4° Os documentos mencionados nas 
alíneas "a" e "c" do § 2o e nas alíneas "c" e 
"d" do § 3o não serão exigidos das entidades 
novas criadas para concorrer ao edital. 

§ 5o A documentação relativa aos sócios 
consistirá em prova da condição de brasilei- 
ro nato ou naturalizado há mais de 10 (dez) 
anos, feita mediante certidão de nascimento 
ou casamento, certificado de reservista, títu- 
lo de eleitor; carteira profissional ou de iden- 
tidade, ou comprovante de naturalização ou 
de reconhecimento de igualdade de direitos 
civis, para os portugueses. 

§ 6o A documentação relativa aos diri- 
gentes consistirá em: 

a) prova da condição de brasileiro nato 
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ou naturalização há mais de 10 (dez) anos, 
feita mediante qualquer dos documentos pró- 
prios mencioandos no parágrafo anterior; 

b) certidão dos cartórios Distribuidores 
Cíveis e Criminais e do de Protestos de 
Títulos, dos locais de residência nos últimos 
5 (cinco) anos, bem assim das localidades 
onde exerçam, ou hajam exercido, no mes- 
mo período, atividades econômicas; 

c) prova do cumprimento das obriga- 
ções eleitorais, mediante documento forne- 
cido pela Justiça Eleitoral; e 

d) declaração de que: 
1. não participam da direção de outra 

executante do mesmo tipo de serviço de ra- 
diodifusão, na localidade objeto do edital, 
nem de outras entidades de radiodifusão, 
em municípios diversos, em excesso aos li- 
mites fixados no art. 12 do Decreto-lei n" 
236/67; e 

2. não estão no exercício de mandato 
eletivo que lhes assegure imunidade parla- 
mentar ou de cargo ou função do qual decor- 
ra foro especial. 

§ 7o Os documentos mencionados no 
parágrafo anterior, com exceção dos que te- 
nham validade predeterminada e dos com- 
provantes de nacionalidades, deverão ser fir- 
mados, expedidos ou revalidados em data 
não superior a 90 (noventa) dias, anteriores 
à data de sua expedição. 

§ 8o Será inabilitada a proponente que 
deixar de apresentar qualquer dos documen- 
tos indicados nos parágrafos 1° a 6o deste 
artigo, ou que, em os apresentando, não aten- 
dam às exigências do edital ou estejam com 
falhas ou incorreções. 

§ 9o Ultrapassada a fase de habilitação 
das proponentes e abertas as propostas não 
cabe inabilitá-las por motivo relacionado 
com a habilitação, salvo por razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o seu 
término." 

"Art. 16. As propostas serão examina- 
das, em conformidade com critério de pon- 
tuação para qualificação, observados os 
percentuais máximos tomados em relação 
ao total de pontos possíveis conforme abai- 
xo descritos: 

a) participação no quadro societário da 
entidade, com cotas ou ações com direito a 
voto de pessoas ou de grupos de pessoas 
residentes e domiciliadas na localidade ob- 
jeto do edital - 15% 

b) tempo destinado a programas 
jornalísticos e informativos - 20% 

c) tempo destinado a serviço noticioso - 
20%; 

d) prazo para iniciar a execução do ser- 
viço em caráter definitivo - 45%; 

§ 1° Para o quesito indicado na alínea 
"d" deste artigo, a pontuação máxima será 
atribuída à proposição de menor valor e para 
os demais quesitos será atribuída a pontua- 
ção máxima às preposições de maior valor; 

às preposições referentes a cada quesito, 
diferentes das melhores, os pontos serão 
atribuídos de forma proporcional. 

§ 2o Considerando características espe- 
cíficas do serviço, poderão ser previstos no 
edital, outros quesitos para fins de exame 
das propostas, cuja pontuação não deverá 
ser superior à 20% do total de pontos possí- 
veis. Neste caso, as percentagens máximas 
indicadas neste artigo serão proporcional- 
mente reduzidos de modo a acomodar os 
novos quesitos. 

• § 3o Em razão da pontuação obtida pela 
entidade, considerado o enquadramento do 
serviço, qualificam-se as entidades que ob- 
tiverem, pelo menos: 
I - 50% do máximo de pontos possíveis nos 
serviços enquadrados no Grupo A; 
II - 60% do máximo de pontos possíveis nos 
serviços enquadrados no Grupo B; e 
III - 70% do máximo de pontos possíveis 
nos serviços enquadrados no Grupo C. 

§ 4o Os proponentes qualificados serão 
selecionados mediante a aplicação dos se- 
guintes critérios de julgamento: 
I - o maior número de pontos obtidos na fase 
de qualificação para serviços enquadrados 
no Grupo A, cujo valor da outorga será fixa- 
do em edital; 
II - o maior resultado da multiplicação entre 
o número de pontos na fase de qualificação 
e o número de pontos relativos ao valor 
proposto para pagamento pela outorga, con- 
forme § 5o deste artigo, para serviços enqua- 
drados no Grupo B; 
III - o maior valor para pagamento pela 
outorga, para serviços enquadrados no Gru- 
po C. 

§ 5o Na situação prevista no inciso II, ao 
maior e ao menor valores propostos para 
pagamento pela outorga serão atribuídos, 
respectivamente, os pontos correspondentes 
à maior e à menor pontuações alcançadas 
entre as entidades qualificadas. Às demais 
propostas os pontos serão atribuídos, pro- 
porcionalmente, em conformidade com o 
edital. 

§ 6o Será desclassicada a proposta que, 
para serviços referidos nos incisos II e III, 
contiver oferta de pagamento de valor infe- 
rior ao do minímo fixado para a outorga no 
correspondente edital. 

§ 7° No caso de empate entre duas ou 
mais propostas, a seleção far-se-à, obrigato- 
riamente, por sorteio, em ato público, para 
qual todas as proponentes serão convocadas. 

§ 8° O valor da outorga de concessão o 
permissão para explorar os serviços enqua- 
drados no Grupo A será estabelecido pelo 
Ministério das Comunicações, devendo ser 
pago nas condições previstas em edital e 
recolhido ao Fundo de Fiscalizações das 
Telecomunicações - FISTEL. 

§ 9o O valor da outorga de concessão ou 
permissão para explorar os serviços enqua- 
drados nos Grupos B e C será o proposto 

pela entidade vencedora, que deverá obser- 
var as condições mínimas previstas em 
edital, concernentes, entre outras, à carên- 
cia, prazos de pagamento, critério de atuali- 
zações financeira, multas e encargos de 
mora, devendo ser recolhido pela entidade 
vencedora ao FISTEL. 

§ 10° Para fins de comparação das pro- 
postas de pagamento, será considerado o 
Valor Presente no caso de pagamento parce- 
lado, calculado com base em taxa da 
atratividade estabelecida em edital. 

§ 11° Do contrato de concessão ou da 
portaria de permissão constará, como condi- 
ção obrigatório na execução do serviço, o 
cumprimento do indicado pela entidade ven- 
cedora nos itens de sua proposta, relativos 
às alíneas do caput deste artigo, bem assim 
os preceitos estabelecidos no artigo 28. 

§ 12o As outorgas a Estados e Municípi- 
os serão deferidas mediante atos de autori- 
zação pelo Presidente da República ou pelo 
Ministro de Estado das Comunicações, con- 
forme competência deste Regulamento, e 
serão formalizadas por meio de convênio a 
ser firmado no prazo de 60 (sessenta) dias." 

"Art. 28 
3. iniciar a execução do serviço, em ca- 

ráter difinitivo, no prazo máximo de 36 (trinta 
seis) meses, a partir da vigência da outorga. 

"Art. 29. E prerrogativa do Presidente 
da República outorgar concessão à entidade 
vencedora do edital." 

"Art.30. Após deliberação do Congres- 
so Nacional, nos termos do art. 223 da Cons- 
tituição Federal, publicada em ato compe- 
tente, deverá ser assinado, no prazo de 60 
(sessenta) dias, o respectivo contrato de con- 
cessão. 

Parágrafo único. O contrato será assina- 
do pelo dirigente da entidade e pelo Minis- 
tro de Estado das Comunicações que, no 
ato, representará o Presidente da República, 
devendo ser publicado em extrato no Diário 
Oficial da União, pela concessionária, no 
prazo de 20 (vinte) dias, contado da data de 
sua assinatura." 

"Art. 32. É prerrogativa do Ministro de 
Estado das Comunicações outorgar permis- 
são à entidade vencedora do edital. 

Parágrafo único. A permissão entrará em 
vigor após deliberação do Congresso Naci- 
onal, nos termos do art.223 da Constituição, 
publicada em ato competente." 

"Art.36. A partir da vigência da outorga 
a entidade deverá iniciar a execução do ser- 
viço, em caráter definitivo, no prazo máxi- 
mo de 36 (trinta e seis) meses." 

"Art.37. Os prazos a que se referem os 
arts. 34, 35 e 36 deste Regulamento são 
improrrogáveis, salvo se comprovada ocor- 
rência de caso fortuito ou de força maior." 

Art.2° Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, de de 1995; 174° da Indepen- 
dência e 107° da República. 
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iicas 
Digital Commercial 

System 

O sistema digital de comerciais da 
Computer Concepts é o sistema de 
armazenamento de áudio digital 
mais vendido no mundo. 

Confira algumas das razões que 
fazem o DCS ser o padrão mundial 
em digitalização de estúdios de 
rádio: 

confiabilidade e redundância 
capacidade de armazenar 
mais de 18 horas de áudio 
estéreo (config. básica) 
possibilidade de expansão 
para mais de 300 horas 
edição digital não destrutiva 
"hora certa" 
FLEX-KEY - eventos 
associados a teclas especiais 
operação: assistida por 
operador ou automatizada 
programação comercial e 
geração de relatórios de 
auditoria incorporados 
tecnologia de compressão 
aptX4:1 
entrada e saída AES/EBU 
opcionais 
tempo de aprendizagem 
reduzido 
suporte on-line via modem 

Na hora de investir em tecnologia 
de última geração, faça como 
centenas de usuários nos cinco 
continentes - invista com muita 
segurança. 

Computer Concepts I 

Informações: 

ELETRO EQUIP 
Rua Avanhandava, 583 
01306-001 
São Paulo - SP - Brasil 
TEL: (011) 255-3266 
FAX: (011) 259-3672 

PORTARIAS 

DOU 29/11/95 
TELECOMUNICAÇÕES VIA 

SATÉLITE 

PORTARIA N" 281, DE 28 
DE NOVEMBRO DE 1.995 

0 MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 87, parágrafo único, inciso 
II da Constituição, e considerando o disposto no 
art. 45 da Lei n0 4.117, de 27 de agosto de 1.962, 
resolve: 

Art. 1° Dar nova redação ao item 5.2 e 
subitem 5.2.2 da Portaila n° 230, de Io de outu- 
bro de 1991, na forma qi'! segue: 

5.2 A exploração de rorviço de telecomuni- 
cações via satélite depende ue prévia concessão, 
permissão ou autorização do Ministério das Co- 
municações, de conformidade com a regulamen- 
tação vigente para cada serviço. 

5.2.2 O Ministério das Comunicações deter- 
minará os casos cm que será adotado procedi- 
mento simplificado para a permissão ou autori- 
zação para exploração de serviço de telecomuni- 
cações via satélite. 

Art. 2" Revogar, em conseqüência, o subitem 
5. 2.1 e o item 5.4 da Portaria n° 230/91. 

Art. 3 " As entidades que estejam exploran- 
do serviços com base no item 5.2 da Portaria n" 
230 /91, aqui alterado, deverão apresentar ao 
Ministério das Comunicações, no prazo de ses- 
senta dias contados da vigência da presente Por- 
taria, a identificação e características gerais do 
serviço em operação, bem assim, cópia do Acor- 
do ou Contrato celebrado com o provedor do 
segmento espacial respectivo. 

Parágrafo Único. O Ministério das Comuni- 
cações examinará, caso a caso, a documentação 
apresentada, visando a regularização das diver- 
sas situações. 

Art. 4 ° Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. 

SÉRGIO MOITA 

USO DO ESPECTRO 
RADIOELÉTRICO 

PORTARIA   N"282, 
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995 

OMINISTRO DE ESTADO DAS COMUNI- 
CAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 87, parágrafo único, inciso 11 da Consti- 
tuição, e 

CONSIDERANDO a atual disponibilidade 
de tecnologias de telecomunicações que permi- 
tem um melhor uso do espectro radioelétrico; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter 
atualizados os planos e normas nacionais em 
relação às recomendações internacionais e de 
oferecer maior quantidade de serviços com salu- 
tar competição entre os provedores; 

CONSIDERANDO, finalmente, os estudos 
realizados pela União Internacional de Teleco- 
municações, UIT, no que concerne aos distintos 
serviços de radiocomunicações, e que conduzem 
à necessidade de adequar as ofertas de canais às 
novas tecnologias e demandas, resolve: 

Art. Io Adotar os seguintes princípios gerais 
a serem considerados na elaboração e revisão 

das   Normas   referentes   aos   serviços   de 
radiocomunicações: 

I - incentivo ao uso de tecnologia digital e de 
técnicas de compressão da largura de faixa de 
sinais, nos diversos serviços; 

II - aumento da segurança nas comunicações 
destinadas aos serviços que visem à proteção da 
vida humana e da propriedade; 

III - reavaliação de larguras de faixas e for- 
mas de ocupação do espectro, nas faixas atribuí- 
das aos serviços fixo e móvel; 

IV - redução da canalização de uso 
unidirecional e estímulo à utilização de canaliza- 
ção bidirecional, assegurando maior flexibilida- 
de e eficiência na utilização do espectro; 

V - estabelecimento de canalização que per- 
mita empregar tecnologias com diferentes largu- 
ras de faixa; 

VI - reconhecimento das particularidades re- 
gionais, assim como a diferenciação entre áreas 
metropolitanas e rurais com custos e condições 
compatíveis; 

VII - harmonização dos planos de freqüênci- 
as nacionais com os regulamentos, recomenda- 
ções e acordos da União Internacional de Teleco- 
municações; 

VIII - priorização para um maior 
compartilhamento do espectro de 
radiofreqüências. 

Art. 2° Na regulamentação do uso de faixas 
de freqüências, o Ministério das Comunicações 
deverá observar os seguintes critérios: 

I - estímulo à utilização compartilhada do 
espectro, restringindo a exclusividade nas 
destinações de uso das freqüências; 

II - exigência do uso otimizado do espectro, 
principalmente no que diz respeito à reutilização 
de freqüências; 

III - utilização de espaçamentos mínimos 
entre portadoras; 

IV - exigências de níveis de interferências 
nos limites aceitáveis; 

V - utilização, onde possível, de sistemas 
irradiantes diretivos; 

VI - introdução de técnicas de múltiplo aces- 
so; 

VII - estabelecimento de canalização compa- 
tível com a evolução tecnológica. 

Art. 3° Com relação aos serviços de radiodi- 
fusão, o Ministério das Comunicações procederá 
à revisão das normas e planos de distribuição de 
canais, observando, no que couber, os artigos 
anteriores e buscando atender aos seguintes ob- 
jetivos: 

I - possibilidade de programação diversificada 
e atendimento a todos os municípios brasileiros; 

II - adoção de critérios de proteção e interfe- 
rência que levem em conta as características dos 
receptores de tecnologia mais moderna; 

III - identificação e destinação de faixas e 
canais para os serviços que se utilizem de técni- 
cas digitais ou propiciem alta resolução, no caso 
de radiodifusão de imagens; 

IV - incentivo à fabricação de receptores de 
áudio com possibilidades de sintonia, também, 
das faixas dos serviços em ondas curtas e tropi- 
cais. 

Art. 4o Quando da alteração da forma de 
utilização de faixas de freqüências, o Ministério 
das Comunicações estabelecerá prazos e condi- 
ções da efetivação das mudanças decorrentes. 

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação 

SÉRGIO MOTTA 


