LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO – LABRE
Entidade de Utilidade Pública Federal - Reconhecida pelo Ministério das Comunicações

Estação Oficial PT2AA
Membro da International Amateur Radio Union - IARU - Region 2

SCES, Trecho 4, Lote 1-A Asa Sul CEP 70200-004 Brasília DF BRASIL

Ofício n° 040 - DIRETORIA LABRE/2020
Brasília-DF, 01 de dezembro de 2020.
De: LABRE - PRESIDENTE Conselho Diretor
Para: ANATEL
Assunto: Ato 2790 de 22/05/2020.
Att.: Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães
Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação

Prezado senhor,
Tendo em vista que se aproxima o prazo final estipulado pelo Ato 2790 de 22/05/2020 para a certificação
por Declaração de Conformidade dos equipamentos que se enquadrem nas hipóteses dos itens II e III da
Portaria nº 101, de 21 de maio de 1982, (equipamentos importados ou fornecidos pelos fabricantes locais
até 31/12/1982), solicitamos que os mesmos possam continuar sendo certificados por Declaração de
Conformidade da mesma forma como o são os equipamentos importados para uso próprio e os artesanais.
A solicitação se justifica pelo fato de que os equipamentos que se enquadram na Portaria 101 têm a
mesma natureza e cumprem a mesma função das demais categorias de equipamentos, estão em
operação há décadas e sempre gozaram da isenção de Homologação até a promulgação do Ato 8416 de
08/11/2018, não se tendo conhecimento de problemas específicos com esta categoria. Outrossim,
considerando-se que até 31 de dezembro do corrente ano os mesmos podem ser certificados por
Declaração de Conformidade, não há razão técnica para a mudança de tratamento desta categoria tendo
em vista a finalidade da homologação. Ou seja, qualquer equipamento enquadrado nesta categoria
porventura não homologado até o prazo final continuará tendo as mesmas características e condições
que os permitiram se valer da Declaração de Conformidade como forma de certificação. Trata-se, portanto,
de uma questão burocrática sem justificativa técnica relativa à proteção do espectro.
Sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos breve retorno e subscrevemo-nos
atenciosamente,
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