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São Paulo, 07.08.2000     CT-ABTM-019-2000 
 
 
À AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PRIVADOS 
ASS: CONSULTA PÚBLICA Nº 241 de 10 de julho de 2.000 
Proposta de Diretrizes para Implementação do Serviço Móvel Pessoal. 
 
SAS, Quadra 06 – Ed. Sérgio Motta – 2º andar - Biblioteca 
CEP 70.313.900 – Brasília – DF 
Fax: (0xx61) 312-2002 
 
 
Prezados senhores, 
 
A Associação Brasileira das Empresas Operadoras de Telecomunicações Móveis – ABTM 
– inscrita no CGC/MF sob o nº 00.749.609/0001-68, com sede na Av Paulista, 2.202 – 14º 
andar – Cto 145, vem através de seu Presidente, Roberto Taylor, RG 27.608.058-0 - SSP, 
em atendimento à CONSULTA PÚBLICA acima referenciada, encaminhar os seus 
comentários sobre a matéria : 
 
 
Artigo 15 
 
A remuneração pelo uso das redes será pactuada entre as prestadoras, observado o disposto 
no art. 152 da LGT e na regulamentação. 
 
Nossa proposta: 
 
A remuneração pelo uso das redes será pactuada entre as prestadoras, de serviços de  
interesse coletivo, observado o disposto no art. 152 da LGT e na regulamentação. 
 
 
Artigo 19 
 
É obrigatório que a rede da prestadora de SMP possibilite o atendimento de seus usuários, 
inclusive visitantes, nas localidades atendidas por ela, em sua Área de Prestação. 
 
Nossa proposta: 
 
É obrigatório que a rede da prestadora de SMP possibilite o atendimento de seus usuários, 
inclusive visitantes de outras prestadoras de serviço móvel de interesse coletivo, nas 
localidades atendidas por ela, em sua Área de Prestação. 
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Artigo 20 
 
As prestadoras de SMC e SMP que pactuarem acordos de atendimento a usuários visitantes 
de outras prestadoras serão obrigadas a estender as condições da avença de forma 
equivalente às demais interessadas respeitado o padrão de tecnologia utilizado pela 
prestadora que atender o usuário visitante. 
 
Nossa proposta: 
 
As prestadoras de SMC e SMP que pactuarem acordos de atendimento a usuários visitantes 
de outras prestadoras serão obrigadas a estender as condições da avença de forma 
equivalente às demais operadoras de serviço móvel de interesse coletivo, interessadas 
respeitado o padrão de tecnologia utilizado pela prestadora que atender o usuário visitante. 
 
 
 
Na certeza que nossa manifestação venha contribuir positivamente para o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento das telecomunicações no Brasil visando o benefício da sociedade, 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Roberto Taylor 
Presidente 
ABTM 
 
 


