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Pasta de Processos
(contracapa)

Tipo:

Atenção:
Esta pagina
não deverá
ser numerada
como parte
do processo,

Processo de normatização interna

Interessado: SUPERINTENDENCIA DE RADlOFREQÚÉNCIA E FISCALIZAÇÃO
Origem:
Data de instauração:

DF
12/12/2007

Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das

Assunto: Telecomunicações do STFC-FIS.PF.021
Endereço no SICAP:

http://sistemas/sicap/comum/display.asp?id=2322385

Instruções:

1 - A contracapa com código de barras é um recurso opcional, e quando utilizada não deverá ser
numerada como parte do Processo;

2 - A identificação do código pelo sistema requer a utilização de um leitor ótico;
3 - O leitor deve ser posicionado a cerca de 10 centímetros do código para efetuar a sua leitura;

4 — Caso haja falha na impressão do código, verifique a configuração da impressora de acordo com as
orientações do SICAP;

5 - Sempre que necessário, uma nova contracapa pode ser impressa e anexada como página inicial do
Processo, em substituição a esta.

Data da impressão: 21/07/2016 10:55:16

http://sistemasnet/sicap/codBarras/ImpressaoCapaHTML.asp?id=23 223 85
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De:

Sergio Bastos Blanco

Enviado

terça-feira, 3 de abril de 2007 10:39

_

&

Para:

Marina Machado Jurua

Cc:

Eduardo Marinho da Silva; Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva; Ricardo de

Holanda Melo Montenegro
ENC: Procedimento STFC

Cara Marina,
Considerando a saida do Zé, favor continuar com esta atividade.
Dúvidas falar-me.

Att.,
Sérgio Blanco

-----Mensagem original————-De: Jose Roberto Pereira de Sousa
Enviada em: sexta-feira, 30 de março de 2007 10:47
Para: Sergio Bastos Blanco
Cc: Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Eduardo Marinho da Silva; Marina Machado Jurua
Assunto: ENC: Procedimento STFC
Prezado Sérgio,

Segue a Minuta do Procedimento de Fiscalização do FlSTEL STFC que está sendo utilizada na fiscalização
em São Paulo.

Att.,
José Roberto

-----Mensagem original----De: Walter de Souza Lobato
Enviada em: sexta-feira, 30 de março de 2007 10:16
Para: Jose Roberto Pereira de Sousa
Assunto: Procedimento STFC
Caro José Roberto, segue a prévia do procedimento para o STFC, gostaria que você verificasse se está
dentro do padrão.

Ainda falta alguma coisa, mas acho que podemos acrescentar ou alterar durante a fase de consulta que até
lá já vamos ter concluído integralmente a fiscalização.
Walter

03/04/07

,
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em:

Assunto:
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OBJETIVO

Este procedimento estabelece o processo de verificação do cumprimento das obrigações »“
legais e contratuais assumidas pelas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado
— STFC, juntoa Agência Nacional de Telecomunicações— Anatel.

2.

APLICAÇAO

O processo estabelecido neste procedimento será aplicado para as demandas de
fiscalização sistêmicas e pontuais, independentemente do período, para apuração da
cobrança da Taxa 'de Fiscalização de Funcionamento — TFF e da Taxa de Fiscalização
de Instalação — TFI, possibilitando a análise de dados cadastrados pelas prestadoras nos
sistemas informatizados da Anatel.

3.

REFERENCIAS

3.1.

Contratos de Concessão do STFC;

3.2.
Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966, que cria _o fundo de fiscalização das
Telecomunicações- Fistel ;
3.3.

Lei nº 5.172,de 25 de outubro de l966,Código Tributário Nacional;

3.4.

Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Legislação Tributária Federal;

3.5.

Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;

3.6.
Lei nº 9. 691, de 22 de julho de 1998 que altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo III da Lei 9.472/97;
3.7.

Norma “Procedimentos para Cadastrandento,Licenciamento e Recolhimento das

Taxas de Fiscalização de Estação de Comutação Associada à Prestação do STFC”,
aprovada pela Resolução nº 324,de 7 de novembro de 2002;

3.8.
Procedimentos sobre o ressarcimento e compensação de tributos e contribuições
federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, dispostos na Instrução
Normativa — SRF nº 21, de 10 de maio de 1997;
3.9. Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela Resolução nº
255, de 29 de março de 2001;

3.10. Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963;
3.11. Regulamento de Cobrança de Preço pelo Direito de Uso de Radiofreqﬁéncias,
aprovado pela Resolução nº 68, de 20 de novembro de 1998;
3.12. Regulamento Geral de Certificação e Homologação de Produtos
Comunicação, aprovado pela Resolução nº 242, de 30 de novembro de 2000;

de

3.13. Termos de Autorização.

4.

'DEFINIÇÓES

Para fins deste documento, são adotadas as seguintes definições:

4.1.
Acessos Instalados: é o conjunto formado pelo número total de acessos em
serviço, inclusive o destinado ao uso coletivo, mais os acessos que, embora não
ativados, disponham de todas as facilidades necessárias à entrada em serviço;

4.2.
Área Local: é a área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela
Anatel segundo critérios técnicos e econômicos, onde é prestado o STFC na modalidade
Local;

.
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Autorizada: entidade que explora o STFC em regime privado, em uma
4.3.
determinada região, conforme o Plano Geral de Outorgas — PGO;
Concessionária: entidade que explora o STFC em regime público, em uma
4.4.
determinada área de concessão, conforme o PGO;
4.5.

Centrais de Comutação: por suas características, são assim definidas:

a) Local: nó de comutação que processa chamadas originadas e/ou terminadas em
terminais telefônicos . e chamadas terminadas em equipamentos de serviços
especiais, no âmbito de uma mesma Area Local;
b) Local/Trânsito (Mista): nó de comutação que processa chamadas originadas e/ou
terminadas em terminais telefônicos, chamadas terminadas em equipamentos de
serviços especiais e chamadas entre Centrais Telefônicas; e

e) Trânsito ou Tandem: nó de comutação cuja principal função é interligar outras
centrais entre si.
4.6.

Comutação: estabelecimento temporário de circuitos ou canais com a finalidade

de assegurar comunicação entre dois pontos;

4.7.
Estágio de Linha Remoto - ELR: conjunto de equipamentos de comutação
equipado com determinado número de acessos telefônicos, que utiliza iimções de
processamento de uma Central de Comutação Local, denominada central principal ou
central-mãe;

4.8.
Estágio Remoto - ER: conjunto de equipamentos, dispositivos, acessórios e
respectivas instalações, localizado numa rede de acesso, com função básica de reunir
linhas de assinantes em uma plataforma de multiserviços;
4.9.
Estação de Telecomunicações: conjunto de equipamentos ou aparelhos,
dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus
acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e
complementam, inclusive terminais portáteis;
4.10. Estação de Comutação do STFC: Estação de Telecomunicações associada à
prestação do STFC, podendo ser constituída por Centrais de Comutação, ELRs, ERS ou
outros equipamentos de telecomunicações, onde a flmção comutação pode estar
presente nos equipamentos e dispositivos que a compõe ou, remotamente, em Centrais

de Comutação pertencentes a outras Áreas Locais;

4.11. Estação Rádio Base — ERB: conjunto de um ou mais transmissores e receptores
destinado à radiocomunicação com a Estação Terminal de Acesso — ETA;
4.12. Fiscalizações pontuais: são fiscalizações não programadas no Plano Anual de
Fiscalização — PAF, para atender necessidades especificas;
4.13.

Fiscalizações sistêmicas: são fiscalizações previstas e programadas no PAF;

4.14. Fundo de' Fiscalização das Telecomunicações - Fistel: fundo de natureza
contábil, destinado a prover recursos para cobrir as despesas feitas pelo Governo
Federal na execução da fiscalização dos serviços de telecomunicações, desenvolver os
meios e aperfeiçoar a técnica necessária a essa execução;
4.15. Licença para Funcionamento de Estação: ato administrativo que autoriza o início
do funcionamento de estação individual, em nome da concessionária, permissionária e
autorizada de serviços de telecomunicações.
4.16. Prestadora de STFC: entidade que detém outorga de concessão, permissão ou
autorização para prestar STFC;
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4. 17.

Prestadora: pessoa jurídica que mediante concessão, permissão ou autorização k
'“

Serviço de. telecomunicações: conjunto de atividades que possibilita oferta de

telecomunicações, oferta de transmissão, emissão ou recepção, por fio,
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de
símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer
natureza;

4.19. Taxa de Fiscalização da Instalação — TFI: taxa devida pelas concessionárias, |
permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações, no momento da emissão
do certificado de Licença para Funcionamento de Estação; e -

'

4.20. Taxa de Fiscalização do Funcionamento — TFF : taxa devida pelas concessionárias, |
permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações, anualmente, pela
fiscalização do funcionamento das Estações.
I

5.
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO QUANTO A
ADEQUAÇAO DO LICENCIAMENTO DE ESTACOES DE COMUTAÇAO E
RADIOCOMUNICAÇAO.
Refere-se aos procedimentos adotados pelas prestadoras para licenciamento de estações
para ﬁns de recolhimento das taxas de fiscalização.
|
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METODOLOGIA

5.1.1 — As empresas prestadoras do serviço do STFC serão fiscalizadas por área de
atuação do PGO.
.
'

5.1g.
Antes de iniciar a atividade de fiscalização, deverá ser solicitado à área
responsável, o acesso completo aos módulos de consulta dos seguintes sistemas
informatizados:
a)

Sistema
de
Informações
Técnicas
para
a
Administração
Radiocomunicações/Serviços de Telecomunicações — SITARWEB/STEL;

b)

Sistema de Gestão das Obrigações de Universalização — SGOU;

e)

Sistema Integrado de Gestão de Créditos — SIGEC; e

d)

Outros sistemas que julgarem pertinentes.

das

5.1.23.
As necessidades específicas para cada obrigação deverão. ser relacionadas |
pelo órgão demandante, de forma clara e objetiva.
5.143.
Para orientação quanto aos aspectos legais, cºntratuais e para |
direcionamento dos trabalhos de fiscalização, deverá ser solicitado esclarecimentos à
Superintendência/Gerência responsável pelo acompanhamento das demandas de
fiscalização.
|
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5.3.

SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A ANATEL

A relação das localidades/municípios que serão objeto de fiscalização, deverá ser obtida

por meio dos sistemas informatizados SGOU e STEL.

5.4.

SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A PRESTADORA

5.4.1. A ﬁm de tornar
prestadora, informações
atendimento aos clientes,
equipes de manutenção
transmissão.

factível a verificação deste item, deverá ser solicitado à
relativas aos sistemas informatizados utilizados para o
registro de instalações, reparos, cadastro para acionamento de
em campo ou gerenciamento e controle de facilidades de

5.4.2. Para as estações de comutação, deverão ser solicitadas as seguintes informações:
a) nome da estação;

b) município e localidade;
o) endereço;
d) flmção;

e) data de ativação;
f) acessos instalados;
g) troncos de entrada;
h) troncos de saída;
i) troncos bidirecionais;
j) troncos DDR;
k) acessos DDR;
1) central-mãe de vinculação; e
m) total de acessos instalados.

5.4.3. Para as estações de radiocomunicação, deverão ser solicitadas as seguintes
informações:
a) nome da Estação;

b) município e localidade;
c) endereço;

'

d) data de ativação;
e) canais instalados, meio de transmissão rádio;

f) canais instalados, meio de transmissão óptico;
g) canais instalados, meio de transmissão satélite; e

h) porte da estação de radiocomunicação.
5.4.4 — Para as estações suportadas por meio de satélite gestações terrenas) deverão ser
solicitadas as seguintes infomações:

inn

\

a) setor do PGO

. “'

bz município e localidade
c) nome da estação
d) nº da estação cadastrada no STEL

e) endereço da instalação
f)

data da ativação

g) Tipo da estação (conforme a classificação)

5.5.
ANALISE
DOS
DADOS
INFORMATIZADOS DA ANATEL.

CADASTRADOS

NOS

SISTEMAS

5.5 .1. TRATAMENTO DE DADOS
5.5.1.1.As informações- cadastradas nos sistemas informatizados SGOU e
SITARWEB/STEL pelas prestadoras serão submetidas à análise de consistência
pela fiscalização da Anatel.
5.5.1.2. No sistemaSIGEC deverá ser verificado por ano a quantidade de estações
cadastradas e alteradas e suas correspondentes TFI e TFF.
5.5.1.3.
A definição da amostra a ser aplicada será feita Visando= priorizar: as
localidades/municípios! setores do PGO) que: após consulta aos sistemas informatizados
SGOU e STEL, constatou-se eventuais inconsistências nos cadastros.

5.5.25á.—1.—ESTAÇÓES DE COMUTAÇÃO

5.5.lg.1.
Verificar se o número de acessos fixos instalados por
localidade/município registrados no sistema informatizado SGOU corresponde aoeondiz
cem—e número de acessos instalados por—__localidade/município (setor do PGO)
registrados no sistema informatizado STEL

5.5.;g.2.
Verificar nos sistemas informatizados SGOU e SIGEC a —existência de
localidades/municípios não atendidas por estações de telecomunicações em um
determinado ano e atendidas no ano subsequente, sem que haja recolhimento da
correspondente TFI.
5.5.1.3.
Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de
comutação principais cadastradas no STEL e que não constam do anexo referente ao
boleto de recolhimento da TFF do. período fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser
verificada a data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de
TFI quando aplicável.
5.5.1.4.
Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de
comutação principais cadastradas no STEL, gerando uma quantidade de acessos
instalados, que não corresponde com a —cobrança existente no boleto de recolhimento
da TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento
de TFI referente à alteração de faixa de cobrança quando aplicável.

No sistema STEL
5.5.1.5.
acessos instalados.

verificar a existência de ELRs com mais de 2.048
.

No sistema STEL verificar a existência de ELRs em Área Local,
5.5.1.6.
diferente da existência de ELRs da Estação Principal à qual estão associados.

No sistema STEL verificar a existência de Estações principais e ELRs
5.5.1.7.
com 0 (zero) acessos instalados.
No sistema STEL verificar a existência de Estações de comutação mistas
5.5.1.8.
com 0 (zero) acessos equivalentes instalados.
No sistema STEL verificar a existência de Estações de comutação de
5.5.1.9.
grande porte com 0 (zero) acessos DDR instalados.
5.5.1.10.

No sistema SIGEC analisar se os valores anuais de TFF evoluíram.

progressivamente e coerentemente, considerando os últimos cinco anos.
5.5.1.11.
No sistema SIGEC —verificar quais estações de telecomunicações
sofreram cobrança da TFF em um determinado ano, diferentemente do ocorrido ano
anterior. Verifiªque ena—seguida se houve recolhimento de TFI para essas Estações;—_e
a quantidade de acessos instalados está adequada à faixa de cobrança de TFF e TFI,e

5.5.35.5.2..——ESTA(:0ES DE RADIOCOMUNICAÇÃO
5.5.2.1.

Verificar nos sistemas SGOU e STEL, se' o número “estimado de canais

de radiocomunicação por localidade/município e o número de acessos fixos instalados e
registrados no SGOU, e' igual ao número de canais de radiocomunicação instalados por
localidade/município registrados no STEL.
5.5.2.2.
Para os casos em que sejam constatadas inconsistências proceder com a
apuração de eventuais irregularidades relacionadas ao cadastramento nos respectivos
sistemas.

5.5.2.3.
A fim de definir a quantidade de canais por município, deverá ser
calculado a estimativa dessa quantidade, considerando o tráfego telefônico da
localidade/município, entretanto, uma avaliação razoável pode ser obtida da seguinte "
forma:

a) para municípios com até 200 acessos: adotar 12 canais;
b) para municípios entre 200 e 1000 acessos: adotar 7% dos acessos;

c) para municípios acima de 1000 acessos: adotar 5% dos acessos.

5.5.2.4.

Veriﬁcar nos sistemas SIGEC e o STEL, a existência de estações de

radiocomunicação cadastradas no STEL e que não constam do anexo referente ao boleto
de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificada
a data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TF1 quando
aplicável.
5.5.2.5.
Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de
radiocomunicação cadastradas no STEL com uma quantidade de canais instalados que
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não corresponde com a cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do períodoà”É"FL 0%
fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI referente àªà &
alteração de faixa de cobrança quando aplicável.
““ª—«t

5.5.2.6.
No sistema STEL verificar a existência de estações de radiocomunícação
com 0 (zero) canais instalados.

5.5.3 — ESTA OES TERRENAS

5.5.3.1 - Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL, a existência de estações suportadas
por satélite cadastradas e que não constam do anexo referente ao boleto de recolhimento
da TFF do periodo fiscalizado. Em caso positivo: deverá ser verificada a data de
primeiro licenciamento da estação: bem como o recolhimento de TFI quando aplicável.

5.5.3.2 — Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações suportadas
por satélite cadastradas no STEL como de um determinado tipo e que não corresponde
com a cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em
caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI referente à alteração do tipo
de estação: quando aplicável.

5.6.

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS JUNTO A PRESTADORA.

5.6.1. 5.6.1.—Com base nas informações fornecidas, deverá ser verificado quais
sistemas foram utilizados para fornecer as informações.
5.6.2.

Comparar as informações extraídas dos sistemas da prestadora com os dados
cadastrados nos sistesmas da Anatel.

5.7.

VERIFICAÇÃO PRESENCIAL

5.7.1. As informações fornecidas pela prestadora deverão ser validadas durante a
fiscalização presencial considerando as informações cadastradas nos sistemas
informatizados da Anatel.
5.7.2. Após a realização do item anterior deverão ser consultadas as bases de dados das
centrais de comutação, por meio de terminais de acesso remoto, localizados no Centro
de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da prestadora.

5.7.3. %Medidas extraordinárias poderão ser adotadas, realizando fiscalizações |
presenciais em Estações de Radiocomunicação, cujas informações fornecidas
pela prestadora indiquem possíveis irregularidades.
|

5.8.

Sá.—CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE

|

5.8.1. A prestadora é considerada “conforme”, se:
I.

todas as estações de telecomunicações fiscalizadas estão licenciadas;

II.
todas as estações de telecomunicações fiscalizadas entraram em funcionamento
comercial depois de seu licenciamento;
III.
as licenças para funcionamento da estação de comutação estão adequadas à
quantidade total de acessos_—instalados;
|
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Divas licenças para funcionamento de estação de radiocomunicação estãoªí "L Og
adequadasa quantidade de canais instalados;
&

V.

as licenças para funcionamento da estação suportadas por meio de satélite
estão adequadas ao tipo das estações instaladas;

“'“ '

ELISE—as informações obtidas a partir dos procedimentos de fiscalização na
prestadora, conferem com as informações cadastradas pelas prestadoras nos
sistemas informatizados da Anatel .
éz—DE-SGRIÇÃO—DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO QUANTO
PARA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FISTEL
Refere-se à comprovação do pagamento dos documentos de arrecadação das receitas do
Fistel, por parte das prestadoras de serviços de telecomunicações.
]

SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A PRESTADORA

6.1.1. 61—11er ﬁm de tornar factível a verificação deste item, deverá ser solicitado à |
prestadora, cópias dos boletos bancários de arrecadação das receitas do Fistel,
assim como, dos respectivos comprovantes" de pagamento referentes ao ano
anterior à data da fiscalização ou a outro período, a critério do órgão

demandante.
6.2.

|

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS JUNTO A PRESTADORA.

6.2.1.Com base nas informações fornecidas, deverá ser verificado o efetivo pagamento
dos documentos de arrecadação das receitas do Fistel, bem como, a correção do cálculo
|
da multa e dos juros de mora, nos termos do art. 24 da Resolução. nº 255, de 2001.

6.3.

CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE

6.3.1. A prestadora e' considerada “conforme”, se:

I.
apresentou cópias dos boletos bancários de arrecadação das receitas do Fistel
e/ou de seus respectivos comprovantes de pagamento; e
II.
0 cálculo da multa e dos juros de mora não se deu nos termos do art. 24 da
Resolução nº 255, de 2001.

U

'1

IV.

as ampliações da capacidade instalada das estações de comutação que
VI.
sofreram alteração na faixa da TFI, foram devidamente informadas àAnatel; e

6.1.
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INFORME
ÁNATEL
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1_INTERESSADO
Geremia-Geral de FiscalizaçaoRFFC

3.1 Contratosde Concessãodo STFC

3.2.
Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, que cria
Telecomunicações- Fistel;
_ 3.3.

o fundo de fiscalização das

Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,Código Tributário Nacional;

3.4.

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Legislação Tributária Federal;

3.5.

Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações- LGT;

3. 6.
Lei no 9. 691, de 22 de julho de 1998 que altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo III da Lei 9.472/97;

3.7.
Norma “Procedimentos para Cadastramento, Licenciamento e Recolhimento das
Taxas de Fiscalização de Estação de Comutação Associada à Prestação do STFC”, aprovada
pela Resolução nº 324,de 7 de novembro de 2002;
3.8.
Procedimentos sobre o ressarcimento e compensação de tributos e contribuições
federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, dispostos na Instrução Normativa —
SRF nº 21, de 10 de maio de 1997;
3.9. Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela Resolução nº 255, de

29 de março de 2001;
3.10.

'

Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31

de outubro de 1963;

3.11. Regulamento de Cobrança de Preço pelo Direito de Uso de Radiofreqííências,
aprovado pela Resolução nº 68, de 20 de novembro de 1998;

3.12. Regulamento Geral de Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação,
aprovado pela Resolução nº 242, de 30 de novembro de 2000; e
3.13. Termos de Autorização.

4.1.Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de fiscalização de processo
de verificação do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pelas
prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado — STFC, junto à Agência Nacional de
Telecomunicações — Anatel.
4.2.E em vista da necessidade de apuração da cobrança da Taxa de Fiscalização de
Funcionamento — TFF e da Taxa de Fiscalização de Instalação — TFI a ﬁm de possibilitar
a análise de dados cadastrados pelas prestadoras nos sistemas informatizados da Anatel
4.3.0 Grupo de Trabalho do Fistel da RFFCF4 ela mªiinuta do Procedimento de
Fiscalização, a qual foi adequada pela RFFCFl.
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1 OBJETIVO

_ 1

Este procedimento estabelece o processo de verificação do cumprimento das obrigações RV“ m.”
legais 'e contratuais assumidas pelas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado
— STFC, junto à Agência Nacional de Telecomunicações — Anatel.

2 APLICAÇÃO
O processo estabelecido neste procedimento será' aplicado para as demandas de
fiscalização sistêmicas e pontuais, independentemente do período, para apuração da
cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento — TFF e da Taxa de Fiscalização
de Instalação — TFI, possibilitando a análise de dados cadastrados pelas prestadoras nos
sistemas informatizados da Anatel.

3 REFERÉNCIAS
a)

Contratos de Concessão do STFC;

b)

Telecomunicações- Fistel;

c)

Lei nº 5.172,de 25 de outubro de 1966,Código Tributário Nacional;

(1)

Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Legislação Tributária Federal;

e)

Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;

Lei nº 9.691, de 22 de julho de 1998 que altera a Tabela de Valores da Taxa de
t)
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo III da Lei 9.472/97;
Norma “Procedimentos para Cadastramento,Licenciamento e Recolhimento das
g)
Taxas de Fiscalização de Estação de Comutação Associada a Prestação do STFC”,
aprovada pela Resolução nº 32__4,de 7 de novembro de 2002;
Procedimentos sobre o ressarcimento e compensação de tributos e contribuições
h)
federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, dispostos na Instrução
Normativa — SRF nº 21, de 10 de maio de 1997;
i) Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela Resolução nº
255, de 29 de março de 2001;

j)

Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,

de 31 de outubro de 1963;
k)
Regulamento de Cobrança de Preço pelo Direito de Uso de Radiofreqiiências,
aprovado pela Resolução nº 68, de 20 de novembro de 1998.
1)
Regulamento Geral de Certificação e Homologação de Produtos
Comunicação, aprovado pela Resolução nº 242, de 30 de novembro de 2000.

de

m) Termos de Autorização.

4 DEFINIÇÓES
Para ﬁns deste documento, são adotadas as seguintes definições:

4.1 ESTÁGIO REMOTO — ER
Conjunto de equipamentos, dispositivos, acessórios e respectivas instalações, localizado
numa rede de acesso, com função básica de reunir linhas de assinantes em uma
plataforma de multiserviços.

4.2 ESTAÇÃO DE COMUTAÇÃO DO STFC
Estação de Telecomunicações associada à prestação do STFC, podendo ser constituída
por. Centrais de Comutação, ELRs, ERs ou outros equipamentos de telecomunicações,

f
,/

onde a liinção comutação pode estar presente nos equipamentos e dispositivos que a
compõe ou, remotamente, em Centrais de Comutação pertencentes a outras Areas

Locais.

4.3 FISCALIZAÇÓES PONTUAIS
São fiscalizações não programadas no Plano Anual de Fiscalização — PAF, para atender
necessidades específicas.

4.4 FISCALIZAÇÓES SISTÉMICAS
São fiscalizações previstas e prograrnadas no PAF. '

5 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO QUANTO A
ADEQUAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE ESTACOES DE COMUTAÇÃO E
RADIOCOMUNICAÇÃO.
Refere-se aos procedimentos adotados pelas prestadoras para licenciamento de estações
para ﬁns de recolhimento das taxas de fiscalização.
5.1 METODOLOGIA
5.1.1 As empresas prestadoras do serviço do STFC serão fiscalizadas por área de
atuação do PGO.
5.1.2 Antes de iniciar a atividade de fiscalização, deverá ser solicitado à área
responsável, o acesso completo aos módulos de consulta dos seguintes sistemas
informatizados:

Técnicas , para ' a . Administração
Informações
de
a) Sistema
Radiocomunicações/Serviços de Telecómunicações —' SITARWEB/STEL;

das

b) Sistema de Gestão das Obrigações de Universalização— SGOU;
e) Sistema Integrado de Gestão de Créditos —'SIGEC; e
d) Outros sistemas que julgarem pertinentes.
5.1.3 As necessidades específicas para cada obrigação deverão ser relacionadas pelo
órgão demandante, de forma clara e objetiva.
5.1.4 Para orientação quanto aos aspectos legais, contratuais e para direcionamento dos
à
esclarecimentos
solicitado
Ser
deverá
fiscalização,
de
trabalhos
Superintendência/Gerência responsável pelo acompanhamento das demandas de
fiscalização.

5.2 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A ANATEL
A relação das localidades/municípios que serão objeto de fiscalização deverá ser obtida
por meio dos sistemas informatizados SGOU e STEL.
5.3 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A PRESTADORA
5.3.1 A ﬁm de tornar
prestadora, informações
atendimento aos clientes,
equipes de manutenção

factível a verificação deste item, deverá ser solicitado à
relativas aos sistemas informatizados utilizados para o
registro de instalações, reparos, cadastro para acionamento de
em campo ou gerenciamento e controle de facilidades de

transmissão.

5.3.2 Para as estações de comutação, deverão ser solicitadas as seguintes informações:
e) nome da estação;
Í) município e localidade;
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g) endereço;
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h) funçao,
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i)

data de ativação;

j)

acessos instalados;

k) troncos de entrada;
1) troncos de saída;
m) troncos bidirecionais;
n) troncos DDR;
0) acessos DDR;

p) central-mãe de vinculação; e
q) total de acessos instalados.
5.3.3 Para as estações de radiocomunicação, deverão ser solicitadas as seguintes
informações:

a)

nome da Estação;

b) município e localidade;
c) endereço;

d) data de ativação;
e) canais instalados, meio de transmissão rádio;
Í) canais instalados, meio de transmissão óptico;
g) “canais instalados, meio de transmissão satélite; e

h) porte da estação de radiocomunicação.
5.3.4 Para as estações suportadas por meio de satélite (estações terrenas) deverão ser
solicitadas as seguintes informações:
i)

setor do PGO

j)

município e localidade

k) nome da estação

]) nº da estação cadastrada no STEL
m) endereço da instalação
n) data da ativação
0) Tipo da estação (conforme a classificação)

5.4
ANALISE
DOS
DADOS
INFORMATIZADOS DA ANATEL

CADASTRADOS

NOS

SISTEMAS

5.4.1 Tratamento De Dados

As informações cadastradas nos sistemas informatizados SGOU e SITARWEB/STEL
pelas prestadoras serão submetidas à análise de consistência pela fiscalização da Anatel.

5.4.1.1 No sistema SIGEC deverá ser verificado por ano a quantidade de estações
cadastradas e alteradas e suas correspondentes TFI e TFF

6’
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5.4.2 Estações De Comutação
5.4.2.1 Verificar se o número de acessos fixos instalados por localidade/município
registrados no sistema informatizado SGOU corresponde ao número de acessos
instalados por localidade/municipio (setor do PGO) registrados no sistema
informatizado STEL

5.4.2.2 Verificar nos sistemas informatizados SGOU e SIGEC a existência de
localidades/municípios não atendidas por estações de telecomunicações em um
determinado ano e atendidas no ano subsequente, sem que haja recolhimento da

correspondente TFI.

'

5.4.2.3 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de comutação
principais cadastradas no STEL e que não constam do anexo referente ao boleto de
recolhimento da TFF do periodo fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificada a
data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TFI quando
aplicável.

5.4.2.4 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de comutação
principais cadastradas no STEL, gerando uma quantidade de acessos instalados, que não
corresponde com a cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período
fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI referente à
alteração de faixa de cobrança quando aplicável.
5.4.2.5 No sistema STEL verificar a existência de ELRs com mais—de 2.048 acessos
instalados.
, , -. '

5.4.2.6 No sistema STEL verificar a existência de ELRs em Área Local, diferente da

existência de ELRs da Estação Principal à qual estão associados.
5.4.2.7 No sistema STEL verificar a existência de Estações principais e ELRs com 0
(zero) acessos instalados.
5.4.2.8 No sistema STEL verificar a existência de Estações de comutação mistas com 0
(zero) acessos equivalentes instalados.
5.4.2.9 No sistema STEL verificar a existência de Estações de comutação de grande
porte com 0 (zero) acessos DDR instalados.

5.4.2.10 No sistema SIGEC analisar se os valores anuais de TFF evoluíram
progressivamente e coerentemente, considerando os últimos cinco anos. '
5.4.2.11 No sistema SIGEC verificar quais estações de telecomunicações sofreram
cobrança da TFF em um determinado ano, diferentemente do ocorrido ano anterior.
Verificar se houve recolhimento de TFI para essas Estações e a quantidade de acessos
instalados está adequada à faixa de cobrança de TFF e TFI.
5.4.3 Estações De Radiocomunicação
5.4.3.1 Verificar nos sistemas SGOU e STEL, se o número estimado de canais de

radiocomunicação por localidade/município e o número de acessos fixos instalados e
registrados no SGOU, é igual ao número de canais de radiocomunicação instalados por
localidade/município registrados no STEL.
5.4.3.2 Para os casos em que sejam constatadas inconsistências proceder com a
apuração de eventuais irregularidades relacionadas ao cadastramento nos respectivos
sistemas.
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a) para municipios com até 200 acessos: adotar 12 canais;
b) para municípios entre 200 e 1000 acessos: adotar 7% dos acessos;

c) para municípios acima de 1000 acessos: adotar 5% dos acessos.
5.4.3.4 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL, a existência de estações de
radiocomunicação cadastradas no STEL e que não constam do anexo referente ao boleto
de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificada
a data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TFI quando
aplicável.
5.4.3.5 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de
radiocomunicação cadastradas no STEL com uma quantidade de canais instalados que
não corresponde com a cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período
fiscalizado. *Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI referente à
alteração de faixa de cobrança quando aplicável.

5.4.3.6 No sistema STEL verificar a existência de estações de radiocomunicação com 0
(zero) canais instalados
5.4.4 Estações Terrenas

5.4.4.1 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL, aexistência de estações suportadas por
satélite cadastradas e que não constam do anexo referente ao boleto de recolhimento da
TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificada a data de primeiro
licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TF1 quando aplicável.

5.4.4.2 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações suportadas por
satélite cadastradas no STEL como de um determinado tipo e que não corresponde com
a cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso
positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI referente à alteração do tipo de
estação, quando aplicável.

5.5 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS JUNTO A PRESTADORA
5.5.1 Com base nas informações fornecidas, deverá ser verificado quais sistemas foram
utilizados para fornecer as informações.
5.5.2Comparar as informações extraídas dos sistemas da prestadora com os dados
cadastrados nos sistemas da Anatel.

5.6 VERIFICAÇÃO PRESENCIAL
5.6.1 As informações fornecidas pela prestadora deverão ser validadas durante a
fiscalização presencial considerando as informações cadastradas nos sistemas
informatizados da Anatel.
5.6.2 Após a realização do item anterior deverão ser consultadas as bases de dados das
centrais de comutação, por meio de terminais de acesso remoto, localizados no Centro
de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da prestadora.
5.6.3 Medidas extraordinárias poderão ser adotadas, realizando fiscalizações presenciais
em Estações de Radiocomunicação, cujas informações fornecidas pela prestadora
indiquem possíveis irregularidades.

5.7 CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE

.
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5.7.1 A prestadora e' considerada “conforme”, .se:
I.

todas as estações de telecomunicações fiscalizadas estão licenciadas;

todas as estações de telecomunicações fiscalizadas entraram em funcionamento
II.
comercial depois de seu licenciamento;
III.

as licenças para funcionamento da estação de comutação estão adequadas à

quantidade total de acessos instalados;
IV.
as licenças para funcionamento de estação de radiocomunicação estão adequadas
à quantidade de canais instalados;

V.
as licenças para funcionamento da estação suportadas por meio de satélite estão
adequadas ao tipo das estações instaladas;
VI.
as ampliações da capacidade instalada das estações de comutação que sofreram
alteração na faixa da TF1, foram devidamente informadas à Anatel; e
VII. as informações obtidas a partir dos procedimentos de fiscalização na prestadora,
conferem com as informações cadastradas pelas prestadoras nos sistemas
informatizados da Anatel.

6 PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS
DO FISTEL '
Refere-se à comprovação do pagamento dos documentos de arrecadação das receitas do
Fistel, por parte das prestadoras de serviços de telecomunicações.
6.1 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A PRESTADORA

6.1.1 A fim de tornar factível a verificação deste item, deverá ser solicitado à
prestadora, cópias dos boletos bancários de arrecadação das receitas do Fistel, assim
como, dos respectivos comprovantes de pagamento referentes ao ano anterior à data da
fiscalização ou a outro período, a critério do órgão demandante.

6.2 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS JUNTO A PRESTADORA
6.22'1 Com base nas informações fornecidas, deverá ser verificado o efetivo pagamento
dos documentos dearrecadação das receitas do Fistel, bem como, a correção do cálculo
da multa e dos juros de mora, nos termos do art. 24 da Resolução nº 255, de 2001.

6.3 CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE
6.3.1 A prestadora é considerada “conforme”, se:

1.
apresentou cópias dos boletos bancários de arrecadação das receitas do Fistel
e/ou de seus respectivos comprovantes de pagamento; e

II.
o cálculo da multa e dos juros de mora não se deu nos termos do art. 24 da
Resolução nº 255, de 2001.
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1 OBJ ETIVO

Este procedimento estabelece o processo de verificação do cumprimento das obrigações legais e contratuais
assumidas pelas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado — STFC, junto à Agência Nacional de
Telecomunicações — Anatel.

2 APLICAÇÃO

'.processo estabelecido neste procedimento será aplicado para as demandas de fiscalização sistêmicas e
pontuais, independentemente do período, para apuração da cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento
— TFF e da Taxa de Fiscalização de Instalação — TFI, possibilitando a análise de dados cadastrados pelas
prestadoras nos sistemas informatizados da Anatel.
3 REFERÉNCIAS

a)

Contratos de Concessão do STFC;

b)

Telecomunicações- Fistel;

c)

Lei nº 5.172,de 25 de outubro de 1966,Código Tributário Nacional;

d)

Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Legislação Tributária Federal;

'e)

Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;

Í)
Lei nº 9.691, de 22 de julho de 1998 que altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização da
.talação por Estação, objeto do Anexo III da Lei 9.472/97;
g)
Norma “Procedimentos para Cadastramento,Licenciamento e Recolhimento das Taxas de Fiscalização
de Estação de Comutação Associada ,a Prestação do STFC”, aprovada pela Resolução nº 324,de 7 de novembro
de 2002;

h)
Procedimentos sobre o ressarcimento e compensação de tributos e contribuições federais,
administrados pela Secretaria da Receita Federal, dispostos na Instrução Normativa SRF nº 21, de 10 de maio

de 1997;

-

i) Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela Resolução nº 255, de 29 de março de
2001;

j)
1963;
k)

Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
,
Regulamento de Cobrança de Preço pelo Direito de Uso de Radiofreqúências, aprovado pela

Resolução nº 68, de 20 de novembro de 1998.
1)

Regulamento Geral de Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação, aprovado pela
Resolução nº 242, de 30 de novembro de 2000.

m) Termos de Autorização.

4 DEFINIÇõES
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Para ﬁns deste documento, são adotadas as seguintes definições:

4.1 ESTÁGIO REMOTO ER?
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Conjunto de equipamentos, dispositivos, acessórios e respectivas instalações, localizado numa rede deaàelãs;
'
com função básica de reunir linhas de assinantes em uma plataforma de multiserviços.
4.2 ESTAÇÃO DE COMUTAÇÃO DO STFC
Estação de Telecomunicações associada“a prestação do STFC, podendo ser constituída por Centrais de
Comutação, ELRs, ERS ou outros equipamentos de telecomunicações, onde a função comutação pode estar
presente nos equipamentos e dispositivos que a compõe ou, remotamente, em Centrais de Comutação
pertencentes a outras Areas Locais.

4.3 FISCALIZAÇÓES PONTUÁIS
São fiscalizações não programadas no Plano Anual de Fiscalização — PAF, para atender necessidades
específicas.

4.4 FISCALIZAÇÓES SISTEMICAS
São fiscalizações previstas e programadas no PAF.

ESCRIçÃO DO PROCEDIMENTO _DE FISCALIZAÇÃO QUANTO A ADEQUAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE ESTAÇõES DE
UTAÇAO E RADIOCOMUNICACAO.

Refere—se aos procedimentos adotados pelas prestadoras para licenciamento de estações para ﬁns de
recolhimento das taxas de fiscalização.
5.1 METODOLOGIA

5.1.1 As empresas prestadoras do serviço do STFC serão fiscalizadas por área de atuação do PGO.

5.1.2 Antes de iniciar a atividade de fiscalização, deverá ser solicitado à área responsável, o acesso completo aos
módulos de consulta dos seguintes sistemas informatizados:
a)

Sistema de Informações Técnicas para a Administração das Radiocomunicações/Serviços de
Telecomunicações — SITARWEB/STEL;

b)

Sistema de Gestão das Obrigações de Universalização — SGOU;

0)

Sistema Integrado de Gestão de Créditos — SIGEC; e

. d) .Outros sistemas que julgarem pertinentes.

5.1.3 As necessidades específicas para cada obrigação deverão ser relacionadas pelo órgão demandante, de
forma clara e Obj etiva.
5.1.4 Para orientação quanto aos aspectos legais, contratuais e para direcionamento dos trabalhos de fiscalização,
deverá ser solicitado esclarecimentos à Superintendência/Gerência responsável pelo acompanhamento das

demandas de fiscalização.

5.2 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A ANATEL

A relação das localidades/municípios que serão objeto de fiscalização deverá ser obtida por meio dos sistemas
informatizados SGOU e STEL.
5.3 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A PRESTADORA

5.3.1 A fim de tornar factível a verificação deste item, deverá ser solicitado à prestadora, informações relativas
aos sistemas informatizados utilizados para O atendimento aos clientes, registro de instalações, reparos, cadastro
para acionamento de equipes de manutenção em campo ou gerenciamento e . controle de facilidades de
transmissão.
5.3.2 Para as estações de comutação, deverão ser solicitadas as seguintes informações:

É

a)

nome da estação;

b) município e localidade;
c)

endereço;

d)

função;

e)

data de ativação;

Í)

acessos instalados;

g) troncos de entrada;
h)

troncos de saída;

i)

troncos bidirecionais ;

j)

troncos DDR;

k)

acessos DDR;

1)

central—mãe de vinculação; e

m) total de acessos instalados.
5.3.3 Para as estações de radiocomunicação, deverão ser solicitadas as seguintes informações:
a)

nome da Estação;

. b) município e localidade;
c)

endereço;

d)

data de ativação;

e)

canais instalados, meio de transmissão rádio;

f)

canais instalados, meio de transmissão óptico;

g)

canais instalados, meio de transmissão satélite; e

h)

porte da estação de radiocomunicação.

5.3.4 Para as estações suportadas por meio de satélite (estações terrenas) deverão ser solicitadas as seguintes
'
informações:
i)

setor do PGO

j)

município e localidade

k) nome da estação
. 1)

nº da estação cadastrada no STEL

m) endereço da instalação

11)

data da ativação

0)

Tipo da estação (conforme a classificação)

5.4 ANALISE DOS DADOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA ANATEL

5.4.1 Tratamento De Dados

As informações cadastradas nos sistemas informatizados SGOU e SITARWEB/STEL pelas prestadoras serão
submetidas à análise de consistência pela fiscalização da Anatel.
5.4.1.1.5.4.1.1 No sistema SIGEC deverá seriveriticado por ano a quantidade de estações cadastradas e alteradas
e suas correspondentes TFI e TFF

5.4.1.2 A definição da amostra a ser aplicada será feita visando priorizar as localidades/municípios (setores do
PGO) que, após consulta aos sistemas informatizados SGOU e STEL, constatou-se eventuais inconsistências
nos cadastros.
5.4.2 Estações De Comutação

5.4.2.1 Verificar se o número de acessos fixos instalados por localidade/municipio registrados no sistema

.- informatizado SGOU corresponde ao número de acessos instalados por localidade/municipio (setor do PGO)
registrados no sistema informatizado STEL

5.4.2.2 Verificar nos sistemas informatizados SGOU e SIGEC a existência de localidades/municípios não
atendidas por estações de telecomunicações em um determinado ano e atendidas no ano subsequente, sem que
haja recolhimento da correspondente TF1.
5.4.2.3 Veriﬁcar nos sistemas SIGEC e o STEL & existência de estações de comutação principais cadastradas no
STEL e que não constam do anexo referente ao boleto de recolhimento da TFF do periodo fiscalizado. Em caso
positivo, deverá ser verificada a data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TFI
quando aplicável.

5.4.2.4 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de comutação principais cadastradas no
STEL, gerando uma quantidade de acessos instalados, que não corresponde com a cobrança existente no boleto
de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TF1
referentea alteração de faixa de cobrança quando aplicável.

5.4.2.5 No sistema STEL verificar a existência de ELRs com mais de 2.048 acessos instalados.
5.4.2.6 No sistema STEL verificar a existência de ELRs em Área Local, diferente da existência de ELRs da

Estação Principal à qual estão associados.

5.4.2.7 No sistema STEL verificar a existência de Estações principais e ELRs com 0 (zero) acessos instalados.

5.4.2.8 No sistema STEL verificar a existência de Estações de comutação mistas com 0 (zero) acessos
iivalentes instalados.
5.4.2.9 No sistema STEL verificar a existência de Estações de comutação de grande porte Com 0 (zero) acessos
DDR instalados.

5.4.2.10 No sistema SIGEC analisar se os valores anuais de TFF evoluíram progressivamente e coerentemente,
considerando os últimos cinco anos.
5.4.2.11 No sistema SIGEC verificar quais estações de telecomunicações sofreram cobrança da TFF em um
determinado ano, diferentemente do ocorrido ano anterior. Verificar se houve recolhimento de TF1 para essas
Estações e a quantidade de acessos instalados está adequada à faixa de cobrança de TFF e TFI.
5.4.3 Estações De Radiocomunicação

5.4.3.1 Verificar nos sistemas SGOU e STEL, se o número estimado de canais de radiocomunicação por
, localidade/municipio e o número de acessos fixos instalados e registrados no SGOU, e' igual ao número de
canais de radiocomunicação instalados por localidade/municipio registrados no STEL.
5.4.3.2 Para os casos em que sejam constatadas inconsistências proceder com a apuração de eventuais
egularidades ielacionadas ao cadastramento nos respectivos sistemas.

4..3.3 A fim de definir a quantidade de canais por município, deverá ser calculado a estimativa dessa
quantidade, considerando o tráfego telefônico da localidade/município, entretanto, uma avaliação razoávelpode

ser obtida da seguinte forma:
a)

para municípios com até 200 acessos: adotar 12 canais;

b)

para municípios entre 200 e 1000 acessos: adotar 7% dos acessos;

c)

para municípios acima de 1000 acessos: adotar 5% dos acessos.
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5.4.3.4 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL, & existência de estações de radiocomunicação cadastradas no
STEL e que não constam do anexo referente ao boleto de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso

positivo, deverá ser verificada a data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TF1
quando aplicável.
5.4.3.5 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de radiocomunicação cadastradas no
STEL com uma quantidade de canais instalados que não corresponde com a cobrança existente no boleto de
recolhimento da TFF do periodo fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TF1
referente à alteração de faixa de cobrança quando aplicável.

5.4.3.6 No sistema STEL verificar a existência de estações de radiocomunicação com 0 (zero) canais instalados
5.4.4 Estações Terrenas

5.4.4.1 Verificar nos sistemas SIGEC e 0 STEL, a existência de estações suportadas por satélite cadastradas e

que não constam do anexo referente ao boleto de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso positivo,

deverá ser verificada a data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TFI quando
aplicável.
5.4.4.2 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações suportadas por satélite cadastradas no
STEL como de um determinado tipo e que não corresponde com a cobrança existente no boleto de recolhimento

da TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI referente à
alteração do tipo de estação, quando aplicável.

5.5 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS JUNTO A PRESTADORA

5.5.1 Com base nas informações fornecidas, deverá ser verificado quais sistemas foram utilizados para fornecer
as informações.

5.5.2Comparar as informações extraídas dos sistemas da prestadora com os dados cadastrados nos sistemas da
Anatel. 5.6 VERIFICAÇÃO PRESENCIAL

5.6.1 As informações fornecidas pela prestadora deverão ser validadas durante a fiscalização presencial
considerando as informações cadastradas nos sistemas informatizados da Anatel.

5.6.2 Apés a realização do item anterior deverão ser consultadas as bases de dados das centrais de comutação,
r meio de terminais de acesso remoto, localizados no Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da
a operacional da prestadora.'

5. 6.3 Medidas extraordináriaspoderão ser adotadas, realizando fiscalizações presenciais em Estaçoes de

5.7 CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE

5.7.1 A prestadora e' considerada “conforme”, se:

I.

todas as estações de telecomunicações fiscalizadas estão licenciadas;

II.

todas as estações de telecomunicações fiscalizadas entraram em funcionamento comercial depois de seu

licenciamento;

III.

as licenças para funcionamento da estação de comutação estão adequadas à quantidade total de acessos

instalados;

IV.

as licenças para funcionamento de estação de radiocomunicação estão adequadas à quantidade de canais

instalados;

'

».
as licenças para funcionamento da estação suportadas por meio de satélite estão adequadas ao tipo das
estações. instaladas;
VI.
as ampliações da capacidade instalada das estações de comutação que sofreram alteração na faixa da
TFI, foram devidamente informadas a Anatel; e
VII.
as informações obtidas a partir dos procedimentos de fiscalização na prestadora, conferem com as
informações cadastradas pelas prestadoras nos sistemas informatizados da Anatel.

6 PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO
DAS RECEITAS DO FISTEL

Refere-se a comprovação do pagamento dos documentos de arrecadação das receitas do Fistel, por parte das

prestadoras de serviços de teleCOmunicações.
6.1 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A PRESTADORA

6.1.1 A fim de tornar factível a verificação deste item, deverá ser solicitado à prestadora, cópias dos boletos
bancários de arrecadação das- receitas do Fistel, assim como, dos respectivos comprovantes de pagamento
referentes ao ano anterior à data da fiscalização ou a outro período, a critério do órgão demandante.
6.2 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS JUNTO A PRESTADORA

. 6.2.1—Com base nas informações fornecidas, deverá ser verificado o efetivo pagamento dos documentos de
arrecadação das receitas do Fístel, bem como, a correção do cálculo da multa e dos juros de mora, nos termos do

art. 24 da Resoluçãonº 255, de 2001.
6.3 CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE

6.3.1 A prestadora é considerada “conforme”, se:
I.

apresentou cópias dos boletos bancários de arrecadação das receitas do Fistel e/ou de seus respectivos

comprovantes de pagamento; e

II.

o cálculo da multa e dos juros de mora não se deu nos termos do art. 24 da Resolução nº 255, de 2001.
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De:

Eduardo Marinho da Silva

Enviado

quinta-feira, 14 de junho de 2007 16:09

,,

a...,

,,

em:
Para:

Walter de Souza Lobato

Cc:

Diogo Antunes de Siqueira Costa; Ivo da Costa Prado; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira; Jose Dias Coelho
Neto; Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro;
Marina Machado Jurua; Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva

Assunto:

Análise das Contribuições: Consulta Interna nº 296 e Consulta Interna nº 300 - Fistel do STFC e do SMP

Controle: ' Destinatário

_

'

Walter de Souza Lobato

Ler '
Lida: 14/06/2007 17:45

Diogo Antunes de Siqueira Costa

Ivo da Costa Prado
Paulo Roberto Gonzalez da Silveira

Lida: 14/06/2007 18:07

Jose Dias Coelho Neto

Lida: 14/06/2007 18:00

Davi Paris Rocha
Gustavo Spohr Plentz

Lida: 14/06/2007 16:51

Sergio Bastos Blanco

Lida: 14/06/2007 16:24

Ricardo de Holanda Melo Montenegro
Marina Machado Jurua

Lida: 14/06/2007 16:12

Flavio Garcia Silva

Excluído: 14/06/2007 20:20

Luciene Fernandes Silva

Prezado Walter e demais senhores, boa tarde.

De ordem do Gerente Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização, dirijo-me a V. Sas. para tratar das
Consultas internas n° 296, referente ao Procedimento de Fiscalização do Fistel'do STFC, e nº 300, referente ao

Procedimento de Fiscalização do Fistel do SMP.
As consultas referenciadas disponibilizaram a minuta dos dois documentos em pauta para contribuições do
público interno da Anatel, no periodo de 1° a 13 dejunho do corrente.
O Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC recebeu as 5 (cinco) contribuições encaminhadas no
relatório da Consulta Interna nº 296, que segue anexo (o link para acesso via SACP é:
http://sistemasnet/SACP/Relatorios/Relatorio1.rpt?rf=1&user0=AcessoLivre&password0=&promptex@pCodProcesso=0994&promptex-@pCodTipoProcesso=2&promptex@pTipoRelatorio=1&prompt0=C994&prompt1=2&prompt2=1).
O Procedimento de Fiscalização do Fistel do SMP não recebeu nenhuma contribuição, conforme indica 0 link do
SACP referente à Consulta Interna nº 300: http://sistemasnet/sacp/Comentarios/ExtratoConsulta.asp?
Postld=C1001&Tipo=2&0pcao=1.
Além das cadastradas no SACP, recebemos, via e-mail, um arquivo com contribuições adicionais à Consulta

Interna nº 296 (Fistel STFC). Encaminhamos o referido e—mail em anexo.
Solicitamos aos integrantes do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração dos documentos referenciados
a devida análise das contribuições apresentadas (via SACP e as encaminhadas no e-mail anexo), decidindo-se
por acata-las e promover as correspondentes modificações no respectivo documento ou não acata-las,
justificadamente, preferencialmente até 0 dia 25/06/2007.
Entendemos que é necessário verificar se as contribuições apresentadas para o documento do STFC têm
impacto no documento do SMP, tendo em vista suas similaridades.

O(s) documento(s) alterado(s) conforme as contribuições acatadas, assim como um relatório com as
justificativas acerca das contribuições não acatadas deverão ser encaminhadas à RFFCF1, no prazo indicado,

para que seja dado prosseguimento ao processo de aprovação dos documentos elaborados.
Também encaminhamos as versões .doc-dos dois Procedimentos de Fiscalização, conforme inseridos no SACP,

para possibilitar que as alterações necessárias sejam realizadas em cima dos mesmos.

Colocamos-nos a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Qualquer dúvida favor entrar em

20/06/2007

contato com a Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização: servidores Sérgio Bastos (61 2312
" 1816) ou Eduardo Silva (61 2312 2389)..
WWW.
Atenciosamente,

Eduardo Marinho da Silva

5:35“

RFFCFl/RFFCF/RFFC/SRF - ANATEL - Brasilia

" ª? Fimº/3"

'E (61) 2312-2188
marinajurua@anatel.gov.br

20/06/2007
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Data:

14/06/2007

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública - SACP
ÁÉQÁÉÉÁ

Relatório de Contribuições Recebidas.

Total Recebido:
Página:

CONSULTA INTERNA 296

Item =>

2 APLICAÇÃO

O processo estabelecido neste procedimento seri aplicado para as demandas
de ﬁscalizaeco sistzmicas e pontuais, independentemente do perkodo, para
apuraeco da cobranca da Taxa de Fiscalizaeco de Funcionamento — TFF e da
Taxa de Fiscalizaeco de Instalaeco — TFI, possibilitando a anilise de dados
cadastrados pelas prestadoras nos sistemas informatizados da
Anatel.<?xml:namespace preﬁx = o ns =
' "um:schemas-microsoft-com:ofticefoftice" />

Contribuição No. 1

ID da Contribuição:

32782

Autor da Contribuição:

JOSELITO ANTONIO GOMES DOS SANTOS

Empresa:

PBQIQ1

Data da Contribuição:

13/06/2007

Contribuição:

O processo estabelecido neste procedimento é aplicado para as demandas de fiscalizaçã
sistêmicas e pontuais, independentemente do período, para apuração da cobrança da Taxa d
Fiscalização de Funcionamento — TFF e da Taxa de Fiscalização de Instalação — TFI, possibilitand
a análise de dados cadastrados pelas prestadoras nos sistemas informatizados da Anatel.

J ustificativa:

Colocação do verbo no presente do indicativo: substituição de "será" por "é".

Contribuição do funcionário Luiz Otávio Sanromã (PBQIQ).
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Data :

14/06/2CXJ7

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública - SAÓP

Á ﬁgâ Fifi

Relatório de Contribuições Recebidas

CONSULTA INTERNA 296

Item =>

3 REFERÉNCIAS

a) Contratos de Concessco do STFC;<?xm1:namespace preﬁx = o ns =
"um:schemas-microsoft-com:officezoffice" />
b) Telecomunicaeões— Fistel;

c) Lei nº 5 .172,de 25 de outubro de 1966,Código Tributirio Nacional;
d) Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Legislaeco Tributiria Federal;

e) Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicaeões LGT;
t) Lei nº 9.691, de 22 de julho de 1998 que altera a Tabela de Valores da
Taxa de Fiscalizaeco da Instalaeco por Estaeco, objeto do Anexo III da Lei
9.472/97;
'

g) Norma “Procedimentos para Cadastramento,Licenciamento e
Recolhimento das Taxas de Fiscalizaeco de Estaeco de Comutaeco
Associada a Prestaeco do STFC”, aprovada pela Resolueco ng324,de 7 de
novembro de 2002;
““
“
"
h) Procedimentos sobre o ressarcimento e compensaeco de tributos e
contribuieões federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal,
dispostos na Instrueco Normativa — SRF nº 21, de 10 de maio de 1997;

i) Regulamento para Arrecadaeco de Receitas do Fistel, aprovado pela
Resolueco ng 255, de 29 de mareo de 2001;

j) Regulamento dos Servieos de Radiodifusco, aprovado pelo Decreto no_
52.795, de 31 de outubro de 1963;

k) Regulamento de Cobranea de Preeo pelo Direito de Uso de
Radiofreqíízncias, aprovado pela Resolueco ng 68, de 20 de novembro de
1998.
1) Regulamento Geral de Certiﬁcaeco e Homologaeco de Produtos de
Comunicaeco, aprovado pela Resolueco nº 242, de 30 de novembro de 2000.
m) Termos de Autorizaeco.

Total Recebido:

5

Página:

2
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Data :

14/06/2007

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública - SACP

Relatório de Contribuições Recebidas

CONSULTA INTERNA 296
' Contribuição No. 2

ID da Contribuição:

32783

Autor da Contribuição:

JOSELITO ANTONIO GOMES DOS SANTOS

Empresa:

PBQIQ1

Data da Contribuição:

13/06/2007

Contribuição:

A referéncia citada no ítem (b) não está clara.

.stificativa:

Necessário detalhar a referéncia, como nos demais itens.

Contribuição do funcionário Luiz Otávio Sanromã (PBQIQ)

Total Recebido:

5

Página:

3

m:,
Data :

14/06/2007

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública - SACP

Áªffãyêâ

Relatório de Contribuições Recebidas

CONSULTA INTERNA 296
item =>

4 DEFINIÇÓES

Para ﬁns deste documento, sco adotadas as seguintes
definieões:<?xm1:namespace preﬁx = o ns =
"um:schemas—microsoft-com:offrce:off1ce" />

4.1 ESTIGIO REMOTO — ER
Conjunto de Equipamentos, dispositivos, acessórios e respectivas
instalaeões, localizado numa rede de acesso, com funeco bisica de reunir
linhas de assinantes em uma plataforma de multiservieos.

4.2 ESTAECO DE COMUTAECO DO STFC
Estaeco de Telecomunicaeões associada a prestaeco do STFC, podendo ser

constitukda por Centrais de Comutaeco, ELRs, ERs ou outros equipamentos
de telecomunicaeões, onde a funeco comutaeco pode estar presente nos

equipamentos e dispositivos que a compõe ou, remotamente, em Centrais de
Comutaeco pertencentes a outras Ireas Locais.

4.3 FISCALIZAEÓES PONTUAIS
Sco fiscalizaeões nco programadas no Plano Anual de Fiscalizaeco — PAF,
para atender necessidades específicas.

4.4 FISCALIZAEÓES SISTZMICAS
Sco fiscalizaeões previstas e programadas no PAF .

Contribuição No. 3

ID da Contribuição:

32784

Autor da Contribuição:

JOSELITO ANTONIO GOMES DOS SANTOS

Empresa:

PBQIQ1

Data da Contribuição:

13/06/2007

Contribuição:

Deﬁnir o que significa "acessos equivalentes"

Total Recebido:

5

Página:

4
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14/06/2007

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Relatório de Contribuições Recebidas

Total Recebido:

5
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0 termo "acesso equivalentes" é citado no item 5.4.2.8, porém não há uma definição para ele.
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Item =>

5.1 METODOLOGIA

<?xmlznamespace preﬁx = o ns =
"urn:schemas—microsoft—com:ofﬁcezofﬁce" />

5.1.2 Antes de iniciar a atividade de fiscalizaeco, deveri ser solicitado a irea

responsivei, o acesso completo aos módulos de consulta dos seguintes
sistemas informatizados:

a) Sistema de Informaeões Técnicas para a Administraeco das
Radiocomunicaeões/Servieos de Telecomunicaeões — SITARWEB/STEL;

b) Sistema de Gestco das Obrigaeões de Universalizaeco — SGOU;
c) Sistema Integrado de Gestco de Créditos — SIGEC; e
d) Outros sistemas que julgarem pertinentes.
5.1.3 As necessidades especkficas para cada obrigaeco deverco ser
relacionadas pelo órgco demandante, de forma clara e objetiva.

5.1.4 Para orientaeco quanto aos aspectos legais, contratuais e para
direcionamento dos trabalhos de fiscalizaeco, deveri ser solicitado

esclarecimentos a Superintendzncia/Gerzncia responsivei pelo
acompanhamento das demandas de ﬁscalizaeco.

Contribuição No. 4

ID da Contribuição:

32785

Autor da Contribuição:

JOSELITO ANTONIO GOMES DOS SANTOS

Empresa:

PBQIQ1

Data da Contribuição:

13/06/2007

Contribuição:

5.1.1 As empresas prestadoras do serviço do STFC devem ser fiscalizadas por área de atuação d

PGO.
5.1.2 Antes de iniciar a atividade de fiscalização, deve ser solicitado à área responsável, o acess

completo aos módulos de consulta dos seguintes sistemas informatizados:
5.1.3 As necessidades específicas
demandante, de forma clara e objetiva.

para
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devem

ser
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pelo

órgã
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5.1.4 Para orientação quanto aos aspectos legais, contratuais e para direcionamento dos trabalhe
de flscalização, devem ser solicitados esclarecimentos à Superintendência/Gerência responsáv. ,_‘12’.-a:
“, ”)
(1.91
u
'6‘
pelo acompanhamento das demandas de fiscalização.
;

Justificativa:

5.1.1
5.1.2
5.1.3
6.1.4

-

substituição
substituição
substituição
substituição

de
de
de
de

"serão" por "devem ser"
"deverá" por "deve"
"deverão" por "devem"
"deverá ser solicitado" por "devem ser solicitados"

Contribuição do funcionário Luiz Otávio Sanromã (PBQIQ)
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Item =>

» 5.3 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A PRESTADORA

5.3.1 A fim de tornar factkvel a veriﬁcaeco deste item, deveri ser solicitado

a prestadora, informacões relativas aos sistemas informatizados utilizados
para 0 atendimento aos clientes, registro de instalaeões, reparos, cadastro
para acionamento de equipes de manuteneco em campo ou gerenciamento e
controle de facilidades de transmissco.<?xml:namespace preﬁx = o ns =
"urnzschemas—microsoft—com:ofﬁce:ofﬁce" />
5.3.2 Para as estaeões de comutaeco, deverco ser solicitadas as seguintes
informacões:

a) nome da estaeco;
b) munickpio e localidade;
c) endereeo;
d) funeco;

e) data de ativaeco;

Í) acessos instalados;
g) troncos de entrada;
h) troncos de sakda;
i) troncos bidirecionais;
j) troncos DDR;
k) acessos DDR;

1) central-mee de vinculaeco; e
In) total de acessos instalados.
5.3.3 Para as estaeões de radiocomunicaeco, deverco ser solicitadas as

seguintes informaeões:
a) nome da Estaeco;
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c) endereeo;

_

_

ªs. ~-

e) canais instalados, meio de transmissco ridio;

f) canais instalados, meio de transmissco óptico;
g) canais instalados, meio de transmissco satélite; e

. porte da estaeco de radiocornunicaeco.
5.3.4 Para as estaeões suportadas por meio de satélite (estaeões terrenas)
deverco ser solicitadas as seguintes informacões:
í) setor do PGO
j) munickpio e localidade

k) nome da estaeco

1) nr da estaeco cadastrada no STEL
m) endereeo da instalaeco

11) data da ativaeco
.,Tipo da estaeco (conforme a classificaeco)

Contribuição No. 5

ID da Contribuição:

32786

Autor da Contribuição:

JOSELITO ANTONIO GOMES DOS SANTOS

Empresa:

PBQIQ1

Data da Contribuição:

13/06/2007

Contribuição:

A

ﬁm

de

tornar

factivel

a

verificação

deste

item,

devem

ser

solicitadas

à

prestadorz

informações relativas aos sistemas informatizados utilizados para o atendimento aos cliente:
registro de instalações, reparos, cadastro para acionamento de equipes de manutenção em camp

ou gerenciamento e controle de facilidades de transmissão.
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º

(1) data de ativaeco;

5.3.1

:, — "i E

Iii-fªv
:

b) munickpio e localidade;
.
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5.3.2 - Incluir os itens:
n) código da estação
o) data de entrada em operação comercial
p) acessos em serviço
5.3.3 Para as estações de radiocomunicação, devem ser solicitadas as seguintes informações:

5.3.4 Para as estações
as seguintes informações:

suportadas por meio de satélite (estações terrenas) devem ser solicitada

Justificativa:

5.3.1 - substituição de "deverá ser solicitado" por "devem ser solicitadas"
5.3.2 - entendemos que os itens sugeridos para inclusão sejam relevantes.
5.3.3 - substituição de "deverão" por "devem"

5.3.4 - substituição de "deverão" por "devem"

Contribuição do funcionário Luiz Otávio Sanromã (PBQIQ)
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Eduardo Marinho da Silva
De:

Sergio Bastos Blanco

Enviado em: quinta—feira, 14 de junho de 2007 09:38
Para:

Eduardo Marinho da Silva

Assunto:

ENC: Consulta Interna 296

Caro Eduardo,

Para'suas providências.
Att.,
Sérgio Blanco

-----Mensagem original—---De: Marina Machado Jurua
Enviada em: quinta—feira, 14 de junho de 2007 09:09
Para: Sergio Bastos Blanco
Cc: Eduardo Marinho da Silva; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Luciene Fernandes Silva; Flavio Garcia Silva
Assunto: ENC: Consulta Interna 296
Bom dia.
Re'aminho essas contribuições que recebi hoje de manhã.

Atenciosamente,
Marina

-----Mensagem original----De: Joselito Antonio Gomes dos Santos
Enviada em: quinta-feira, 14 de junho de 2007 09:02
Para: Marina Machado Jurua
Assunto: Consulta Interna 296
Marina,
Bom dia!

Apesar de ter encerrado ontem o prazo para contribuições para a Consulta Interna 296, estamos enviando anexo as
contribuições do nosso funcionário Rivail Vilas Boas, pois não tivemos tempo de alimentar no SASP.
Grato,

Joselito Santos.
ANATEL/SPB IPBQIQ
Ger. Acompanhamento e Controle da Qualidade de Serviços
Tel.: (61) 2312-1903
'

Joselito,

Segue texto da CI 296, com alterações sugeridas (destacadas via "controle de alterações"), em anexo.
Att.: Rivail

02/08/2007

CONSULTA INTERNA 296
1 OBJETIVO
m
Este procedimento estabelece o processo de verificação do cumprimento das
Obrigações legais e contratua' ' sumidas'pelas prestadoras do Serviço Telefônico
Fixo Comutado— STFC— Junt
com a Agência Nacional de Telecomunicações ~
Anatel.
2 APLICAÇÃO
CONTRIBUIR

O processo eStabelecido neste procedimento será aplicado para as demandas de
fiscalização sistêmicas e pontuais, independentemente do período, para apuração da
Q. cobrançada Taxa de. Fiscalização deFuncionamento...—_TFF eda Taxa de Fiscalização
de Instalação — TFI, possibilitando a análise de dados cadastrados pelas prestadoras
nos sistemas informatizados da Anatel.
'
'
3 REFERÉNCIAS

CONTRIBUIR

a)

Contratos de Concessão do STFC;

b)

Telecomunicações- Fistel;

c)

Lei nº 5.172,de 25 de outubro de 1966,Código Tributário Nacional;

d)

Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Legislação Tributária Federal;

e)

Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações — LGT;

f)
Lei nº 9.691, de 22 de julho de 1998 que altera a Tabela de Valores da Taxa de
“Fiscalização da Instalação por Estação, objeto 'do Anexo HI da Lei 9.472/9-7; ' '“ ~- “ g)
Norma “Procedimentos para Cadastramento,Licenciamento e Recolhimento
das Taxas de Fiscalização de Estação de Comutação Associada à Prestação do STFC”,

aprovada pela Resolução nº 324,de 7 de novembro de 2002;
"_h)
Procedimentos sobre o ressarcimento e compensação de tributos e
contribuições federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, dispostos na
Instrução Normativa— SRF nº 21, de 10 de maio de 1997;

i) Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela Resolução nº
255, de 29 de março de 2001;
-

j)
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963;
k) Regulamento de Serviços de Telecomunicações — Resolução n.º 73, de 25 de
novembro de 1998 galterado pela resolução 234, de 06 de setembro de 2000, e pela
resolução 343, de 17 de julho de 2003!;

kl)

Regulamento de Cobrança de Preço pelo Direito de Uso de Radioﬁeqiiéncias,

aprovado pela. Resolução nº 68, de 20 de novembro de 1998.
lm)

Regulamento Geral de Certificação

e Homologação de Produtos de

Comunicação, aprovado pela Resolução nº 242, de 30 de novembro de 2000.
mg) Termos de Autorização.

4 DEFINIÇõESI
CONTRIBUIR
Para ﬁns deste documento, são adotadas as seguintes definições:

4.1 ESTÁGIO'REMOTO _ ER
Conjunto de equipamentos, dispositivos, acessórios e respectivas instalações,
localizado numa rede de acesso, com límção básica de reunir linhas de assinantes ,em
uma plataforma de multiserviços.

4.2 ESTAÇÃO DE COMUTAÇÃO DO STFC
Estaçãode TelecOmunicações associada à prestação do'STFC, podendo ser constituída
por Centrais de Comutação, ELRs, ERS ou outros equipamentos de telecomunicações,
onde a função comutação pode estar presente nos equipamentos e dispositivos que a
compõe ou, remotamente, em Centrais de Comutação pertencentes a outras Áreas

Locais.

4.3 FISCALIZAÇÓES PONTUAIS
São fiscalizações não programadas no Plano Anual de Fiscalização — PÁF, para
atender necessidades específicas.
4.4 FISCALIZAÇÓES SISTÉMICAS
São fiscalizações previstas e programadas no PAF.
5 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO QUANTO A ADEQUAÇÃO DO
LICENCIAMENTO DE ESTAÇOES DE COMUTAÇÃO E RADIOCOMUNICAÇÃO.
CONTRIBUIR

'"

Refere-se aos procedimentos ' adotados pelas prestadoras para licenciamento de
estações para ﬁns de recolhimento das taxas de fiscalização.

5.1 METODOLOGIA
CONTRIBUIR

5.1.1 As empresas prestadoras do serviço do STFC serão fiscalizadas por área de
atuação do PGO.

5.1.2 Antes de iniciar a atividade de fiscalização, deverá ser solicitado à área
responsável, o acesso completo aos módulos de consulta dos seguintes sistemas '
informatizados:
a) __Sistema de _ Informaçoes Técnicas para a Administração das
Radiocomumcaçoes/Serv1ços de Telecomunicações—SÍTARWEB/STEL;

b)

Sistema de Gestão das Obrigações de Universalização — SGOU;

o)

Sistema Integrado de Gestão de Créditos — SIGEC; e

d)

Outros sistemas quej'ulgaremjulgados pertinentes.

5.1.3 As necessidades específicas para cada obrigação deverão ser relacionadas pelo
órgão demandante, de forma clara e objetiva.

5.1.4 Para orientação quanto aos aspectos legais, contratuais e para direcionamento
dos "trabalhos de fiscalização, deverá ser solicitado esclarecimentos à
Superintendência/Gerência responsável pelo acompanhamento das demandas de
fiscalização.

5.2 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTOÁ _Á_ANATEL
CONTRIBUIR

A relação das localidades/municípios que serão objeto de fiscalização deverá ser
obtida por meio dos sistemas-informatizados SGOU e STEL.- --- -—
5.3 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTOÁ “APRESTADORA
CONTRIBUIR

5.3.1 A fim de tornar factível a verificação deste item, deverá ser solicitado à
prestadora, informações relativas aos sistemas informatizados utilizados para o
atendimento aos clientes, registro de instalações, reparos, cadastro para acionamento
de equipes de manutenção em campo ou gerenciamento e controle de facilidades de
transmissão.

5.3.2 Para as estações decomutação, deverão ser solicitadas as seguintes informações:
a)

nome da estação;

b)

município e localidade;

c)

endereço;

d)

função;

e)

data de ativação;

Í)

acessos instalados;

g)

troncos de entrada;

h) troncos de saída;

i)

troncos bidirecionais;

j)

troncos DDR;

k)

acessos DDR;

1)

central-mãe de vinculação; e

m) total de acessos instalados gnão está repetindo o item Í)? Se a referência e'
_ central mãe, deve ser informado! ).

5.3.3 Para as estações de radiocomunicação, deverão ser solicitadas as seguintes
informações:

a)

-nome da Estação;

b)

município e localidade;

o)

endereço;

d)

data de ativação;

e)

canais instalados, meio de transmissão rádio;

Í)

canais instalados, meio de transmissão óptico;

g)

canais instalados, meio de transmissão satélite; e

h) porte da estação de radiocomunicação.
5.3.4 Para as estações —suportadas por meio de satélite (estações terrenas) deverão ser
solicitadas as seguintes informações:

ia)

setor do PGO

jb)

município e localidade

kg)

nome da estação

ld)

nº da estação cadastrada no STEL

me) endereço da instalação

ni)

data da ativação

og) Élitipo da estação (conforme a classificação)
5.4 ANALISE DOS DADOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA ANATEL
CONTRIBUIR

5.4.1 Trata-mento Dªe Dados
As informações cadastradas nos sistemas informatizados SGOU e SITARWEB/STEL
pelas prestadoras serão submetidas à análise de consistência pela fiscalização da
Anatel.

5.4.1.1áq4.—171 No sistema SIGEC deverá ser verificado por ano a quantidade de
estações cadastradas e alteradasl e—suas—eorrespondentes—assim como as respectivas
TFI e TFF;

5.4.1.2 A definição da amostra a ser aplicada será feita visando priorizar as
localidades/municípios (setores do PGO) que, após consulta aos sistemas
informatizados SGOU e STEL, constatou—se eventuais inconsistências —nos cadastros.
5.4.2 Estações Dªe Comutação

5.4.2.1 Verificar se o número de acessos fixos instalados por localidade/município
registrados no sistema informatizado SGOU corresponde ao número de acessos
instalados por localidade/município (setor do PGO) registrados no sistema
informatizado STEL;

5.4.2.2 Verificar nos sistemas informatizados SGOU e SIGEC a existência de
localidades/municípios não atendidas por estações de telecomunicações em um

determmado ano e atendidas no ano subsequente, sem que haja recolhimento da
correspondente TFI.
5.4.2.3 Veriﬁcar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de comutação
principais cadastradas no STEL e que não constam do anexo referente ao boleto de

'

recolhimento da TIFF do. período fiscalizado. Em casopositivo, deverátscrvcriflcadaa.
data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TFI quando

.

.. .. .

. aplicável.

5.4.2.4 Verificar nos sistemas SIGEC e e—STEL a existência de estações de comutação
principais cadastradas no STEL, gerando uma quantidade de acessos instalados, que
não corresponde com“ a cobrança existente —no boleto de recolhimento da TFF do
período fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI
referente à alteração de faixa de cobrança quando aplicável.
1-5.4.2.5No—51stemaSTEL —verificar a existência de ELRscom maisde 2:048 aeessos'ªª ' '
. instalados.

5.4.2.6 No sistema STEL —verif'1car a existência de ELRs em Área Local, diferente da
existência de ELRs da Estação Principala qual estão associados.
5.4.2.7 No sistema STEL verificar a existência de Estações principais e ELRs com 0
(zero) acessos instalados.
5.4.2.8 No sistema STEL verificar a existência de Estações de comutação mistas com
0 (zero) acessos equivalentes instalados.
5.4.2.9 No sistema STEL verificar a existência de Estações de comutação de grande.
porte com 0 (zero) acessos DDR instalados.
5.4.2.10 No sistema SIGEC analisar se os valores anuais de TFF evoluíram
progressivamente e coerentemente, considerando os últimos cinco anos.

5.4.2.11 No sistema SIGEC verificar quais estações de telecomunicações sofreram
cobrança da TFF em um determinado ano, —diferentemente do ocorrido ano anterior.
Verificar se houve recolhimento de TFI para essas Estações e a quantidade de aceSsos
instalados está adequada à faixa de cobrança de TFF e TFI.
5.4.3 Estações Dªe Radiocomunicação
5.4.3.1 Verificar nos sistemas SGOU e STEL, se o número estimado de canais de

radiocomunicação por localidade/município e o número de acessos fixos instalados e
registrados no SGOU, é igual ao número de canais de radiocomunicação instalados
por localidade/município registrados no STEL.

5.4.3.2 Para os casos em que sejam constatadas inconsistências proceder com a
apuração de eventuais irregularidades relacionadas ao cadastramento nos respectivos
sistemas.

5.4.3.3 A ﬁm de definir a quantidade de canais por município, deverá ser calculado a
estimativa
dessa
quantidade,
considerando
o
tráfego
telefônico
da
localidade/município, entretanto, uma avaliação razoável pode ser obtida da seguinte
forma:

“'

a) para municipios com até 200 acessos: adotar 12 canais;
b) _para municípios We com mais de 200 acessos e menos de —e 1000 acessos:
adotar 7% dos acessos;

c) para municípios acima de 1000 acessos: adotar 5% dos acessos.
5.4.3.4 Verificar nos sistemas SIGEC e
radiocomunicação cadastradas no STEL e
boleto de recolhimento da TFF do período
verificada a data de primeiro licenciamento

TFI quando aplicável.

o STEL, a existência de estações de
que não constam do anexo referente ao
fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser
da estação, bem como o recolhimento de

'

5.4.3.5 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de

radiocomunicação cadastradas no STEL com uma quantidade de canais instalados que
.. “não corresponde com acobrança existente nQ boleto de recolhimento da TFF do_
período fiscalizado Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI
referentea alteração de faixa de cobrança quando aplicável.
5.4.3.6 No sistema STEL verificar a existência de estações de radiocomunicação com
0 (zero) canais instalados,
5.4.4 Estações Terrenas

5.4.4.1 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL, a existência de estações suportadas
por satélite cadastradas e que não constam do anexo referente ao boleto de
recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificada a
data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TFI quando
aplicável.
5.4.4.2 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações suportadas
por satélite cadastradas no STELlcomo de, um determinado tipo _e que não corresponde
com a cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período fiscalizado.
Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI referente à alteração do
tipo de estação, quando aplicável.
_ 5.5 ANÁLISE DOS DADOS eBHBes-jujiﬂlfirqfﬁ FORNECIDOS PELA PRESTADORA

CONTRIBUIR

5.5.1 Com base nas informações fornecidas, deverá ser verificado quais sistemas
foram utilizados para fornecer as informações.
5.5.2Comparar as informações extraídas dos sistemas da prestadora com os dados
cadastrados nos sistemas da Anatel..
5.6 VERIFICAÇÃO PRESENCIAL
CONTRIBUIR

5.6.1 As— informações fornecidas pela prestadora deverão ser validadas durante a
fiscalização presencial considerando as informações cadastradas nos sistemas
informatizados da Anatel.

5.6.2 Após a realização do item anterior deverão ser consultadas as bases de dados das
centrais de comutação, por meio de terminais de acesso remoto, localizados no Centro

de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da prestadora.

\x

5.6.3 Medidas extraordinárias poderão ser adotadas, realizando fiscalizações
presenciais em Estações de Radiocomunicação, cujas informações fornecidas pela
prestadora indiquem possíveis irregularidades.
5.7 CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE
CONTRIBUIR

5.7.1 A prestadora é considerada “conforme”, se:

I.

todas as estações de telecomunicações fiscalizadas estão licenciadas;

II.
todas as
estações de telecomunicações
funcionamento comercial depois de seu licenciamento;

fiscalizadas

entraram

em

III.
as licenças para funcionamento da estação de comutação estão adequadas à
quantidade total de acessos instalados;
IV. " * 'as" “licenças" para" funcionamento” " de ”estação & de 'radiocomunic'açã'o .. "estão“ ' “

adequadas à quantidade de canais instalados;
V.
as licenças para funcionamento da estação suportadas por meio de satélite
estão adequadas ao tipo das estações instaladas;
VI.
as ampliações da capacidade instalada das estações de comutação que
sofreram alteração na faixa da TFI, foram devidamente informadas a Anatel; e

VII. as informações obtidas a partir dos procedimentos de fiscalização na
prestadora, conferem com as informações cadastradas pelas prestadoras nos sistemas
informatizados da Anatel.
6 PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS
DOCUMENTOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DO FISTEL
CONTRIBUIR

Refere-se à comprovação do pagamento dos documentos dearrecadação das receitas
do Fistel, por parte das prestadoras de serviços de telecomunicações.
6.1 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A APRESTADORA
CONTRIBUIR

6.1.1 A fim de tornar factível a verificação deste item, deverá ser solicitado à
prestadora, cópias dos boletos bancários 'de arrecadação das "receitas do Fistel, assim
como, dos respectivos comprovantes de pagamento referentes ao ano anterior à data
da fiscalização ou a outro período, a critério do órgão demandante.
6.2 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS—JUNTO A FORNECIDOS PELA PRESTADORA
CONTRIBUIR

6.2.1 Com base nas informações fornecidas, deverá ser verificado o efetivo pagamento
dos documentos de arrecadação das receitas do Fistel, bem como; a correção do
cálculo da multa e dos juros de mora, nos termos do art. 24 da Resolução nº 255, de
2001.
6.3 CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE

w

6.3.1 A prestadora é considerada “conforme”, se:

.. '

apresentou cópias dos boletos bancários de arrecadação das receitas do Fistel
I.
e/ou de seus respectivos comprovantes de pagamento; e
o cálculo da multa e dos juros 'de mora não se deu nos termos do art. 24 da
II.
Resolução nº 255, de 2001.

Éduardo Marinho da Silva
De:

Jose Dias Coelho Neto

Enviado

sexta-feira, 15 de junho de 2007 12:18

__.9m=
Para:
Cc:

'
Walter de Souza Lobato

__

Ivo da Costa Prado; Eduardo Marinho da Silva; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira; Davi Paris Rocha; Gustavo

Spohr Pientz; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Marina Machado Jurua; Flavio
Garcia Silva; Diogo Antunes de Siqueira Costa; Luciene Fernandes Silva; Ruy de Araujo Carneiro; Marise
Henriques Daldegan
Assunto:

RES: Análise das Contribuições: Consulta Interna nº 296 e Consulta Interna nº 300 — Fistel do STFC e do SMP

Caqro Walter,
Seguindo orientação do Eduardo encaminho minha sugestão.
Ats,
Neto

-----Mensagem original——--De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: sexta-feira, 15 de junho de 2007 11:21
Para: Jose Dias Coelho Neto
-« -—
'
.Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Hºlanda Melo Montenegro
Assunto: RES. Anélise das Contribuições: Consulta Interna nº 296 e Consulta Interna nº 300 - Fistel do STFC e do SMP

Prezado Neto, bom dia.

A RFFCF] não realizou análise das contribuições recebidas. No dia de ontem encaminhamos as mesmas para
que os integrantes do GT de elaboração promovam a devida análise, interagindo entre si para a realização sos
trabalhos.
Sugerimos contactar o servidor Walter para coordenar o andamento dessa atividade.

Colocamo—nos à disposição para esclarecimentos adicionais.
Att.,
Eduardo Silva
RFFCFI

.De: Jose Dias Coelho Neto
Enviada: sex 15/6/2007 11:01
Para: Eduardo Marinho da Silva
Cc: Diogo Antunes de Siqueira Costa; Ivo da Costa Prado; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira; Davi Paris Rocha; Gustavo
Spohr Plentz; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Marina Machado Jurua; Flavio Garcia Silva;

Luciene Fernandes Silva
,
Assunto: RES: Anélise das Contribuições: Consulta Interna nº 296 e Consulta Interna nº 300 - Fistel do STFC e do SMP
Caro Eduardo,
Já foi feito, da parte da RFFC1 ou de algum membro do grupo de trabalho, uma primeira análise para que possamos
partir de trabalho”já realizado? Tenho certeza que vamos ganhar tempo ao aproveitar as análisesjá realizadas.
Ats,
Neto.

-----Mensagem original----De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta-feira, 14 de junho de 2007 16:09
Para: Walter de Souza Lobato
Cc: Diogo Antunes de Siqueira Costa; Ivo da Costa Prado; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira; Jose Dias Coelho
Neto; Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Marina
Machado Jurua; Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva
Assunto: Análise das Contribuições: Consulta Interna nº 296 e Consulta Interna nº 300 - Fistel do STFC e do SMP

20/06/2007

tf”.

'1

Prezado Walter e demais senhores, boa tarde.

De ordem do Gerente Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização, dirijo-me a V. Sas. para
tratar das Consultas Internas nº 296, referente ao Procedimento de Fiscalização do Fistel do
STFC, e nº 300, referente ao Procedimento de Fiscalização do Fistel do SMP.
As consultas referenciadas disponibilizaram a minuta dos dois documentos em pauta para
contribuições do público interno da Anatel, no período de 1ª a 13 de junho do corrente.
O Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC recebeu as 5 (cinco) contribuições
encaminhadas no relatório da Consulta Interna nº 296, que segue anexo (o link para acesso via
SACP é: http:/lsistemasnet/SACP/ReIatorios/Relatorio1.rpt?
rf=1&userO=AcessoLivre&password0=&promptex-©pCodProcesso=C994&promptex' @pCodTipoProcesso=2&promptéx-@pTipoRelat6riO=1 &prompt05099“4&prompt1=2&promQt2=1 ).
O Procedimento de Fiscalização do Fistel do SMP não recebeu nenhuma contribuição, conforme
indica o link do SACP referente à Consulta Interna nº 300:
http://sistemasnet/sacp/Comentarios/ExtratoConsulta.asp?Postld=C1001&Tipo=2&0pcao=1 .
Além das cadastradas no SACP, recebemos, via e-mail, um arquivo com contribuições adicionais

à Consulta Interna nº 296 (Fistel STFC). Encaminhamos o referido e—mail em anexo.
Solicitamos.aosjntegrantesdo Grupo de Trabalho. responsável pela elaboração dos documentos .
referenciados a devida análise das contribuições apresentadas (via SACP e as encaminhadas no
e-mail anexo), decidindo-se por acatã-las e promover as correspondentes modificações no
respectivo documento ou não acatã-las, justificadamente, preferencialmente até o dia 25/06/2007.
Entendemos que é necessário verificar se as contribuições apresentadas para o documento do
STFC têm impacto no documento do SMP, tendo em vistasuas similaridades.
O(s) documento(s) alterado(s) conforme as contribuições acatadas, assim como um relatório com
as justificativas acerca das contribuições não acatadas deverão ser encaminhadas à RFFCF1, no
prazo indicado, para que seja dado prosseguimento ao processo de aprovação dos documentos
elaborados.
Também encaminhamos as versões .doc dos dois Procedimentos de Fiscalização, conforme
inseridos no SACP, para possibilitar que as alterações necessárias sejam realizadas em cima dos
mesmos.
Colocamos-nos a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Qualquer dúvida favor
entrar em contato com a Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização: servidores
Sérgio Bastos (61 2312 1816) ou Eduardo Silva (61 2312 2389).

Atenciosamente,

Eduardo Marinho da Silva
RFFCF1/RFFCF/RFFC/SRF — ANATEL - Brasília
”& (61) 2312—2188
E marinajurua@anatei.gov.br

20/06/2007

EduardMarinho
De
Eduardo Marinho
Enviado em: quarta-feira, 20 de junho de 2007 10:03
Para:
Walter de Souza Lobato
Cc:
Diogo Antunes de Siqueira Costa; Ivo da Costa Prado; Paulo Roberto Gonzalez da

Assunto:

Silveira; Jose Dias Coelho Neto; Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Sergio
Bastos Blanco; Ricardo'd'e'Holanda Melo Montenegro; Marina'lVlach‘ado Jurua;"Flavio
Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva; Eduardo Marinho da Silva
ENC: Consulta Interna 296

Prioridade: Alta

Prezados Senhores,

Encaminho, para análise dos senhores, mais algumas contribuições apresentadas para a Consulta
Interna nº 296 (Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC).
Atenciosamente,
Eduardo Silva

RFFCF1
61 2312—2389

“-- -Mensagem Orlginal"r::'.,
Para:

Eduardo Marinho da Silva

Cc:
Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva; Ricardo de Holanda Melo Montenegro
Assunto: ENC: Consulta Interna 296
Prioridade: Alta

Caro Eduardo,
Favor encaminhar para o GT que esta analisando as contribuições, tendo em vista a
indicação das contribuições abaixo não terem sido registradas no SACP.

Devendo ser analisadas pelo GT.

Att.,
Sérgio Blanco

----- Mensagem original----De:
Joselito Antonio Gomes dos Santos
Enviada em:
quarta—feira, 20 de junho de 2007 09:44
Para:
Sergio Bastos Blanco
Cc:
Luiz Otavio Gomes Sanroma
Assunto:
Consulta Interna 296

Sérgio,
bom dia!

Conforme entendimento, estou enviando as contribuições, que embora cadastradas, não ficaram
registradas no SACP e mais algumas que achamos relevantes.

l

..b'ª!

Jrl—

Consults Interna

296.doc

Sds,
Joselito Santos
' ' " '“"
"
“
SPB /PBQIQ
Ger. Acompanhamento e Controle da Qualidade de Serviços
Tel.: (61) 2312-1903

'ºs.“

4w;

,,!" iRÉ'Éª'R

fªi/“'x'"
Q."

Consulta Interna 296 — Contribuições
Contribuições do Funcionário: Luiz Otávio Gomes Sanromã

5.3.2 Para as estações de comutação, devem ser solicitadas as seguintes informações:

Justificativa: Colocação do verbo no presente do indicativo: substituição de "deverão" por
'
"devem".

~ No mesmos tópico, incluir os itens:“ .

« - -—

n) código de estação
o) data de entrada em operação comercial

p) acessos em serviço
Justificativa: são também informações relevantes

5.3.3 Para as estações de radiocomunicação, devem ser solicitadas as seguintes
informações:

Justificativa: Colocação do verbo no presente do indicativo: substituição de "deverão" por
"devem .

5.3.4 Para as estações suportadas por meio de satélite (estações terrenas) devem 'ser
solicitadas as seguintes informações:

Justificativa: Colocação do verbo no presente do indicativo: substituição de "deverão" por
"devem".

5.4.1 Tratamento De Dados

As informações cadastradas nos sistemas informatizados SGOU e SITARWEB/STEL pelas
prestadoras devem ser submetidas à análise de consistência pela fiscalização da Anatel.

I 045
'(

Justificativa: substituição de “ serão” por “dev
em ser”, por entendermos ser mais
adequado.

&
5.4.1.1. No sistema SIGEC deverá ser verif
icado por ano a quantidade de estações
cadastradas e alteradas e suas correspondentes
TFI e TFF
Justificativa: Correção da numeração

&
5.4.1.2 A definição da'amostra a s er’
aplicada” deve ser feita visando priori'Zar as
localidades/municípios (setores do PGO)
nos quais, após consulta aos sistemas
informatizados SGOU e STEL, constat ou—se
eventuais inconsistências nos cadastros.
Justificativa:

—
-

substituição de “será” por “deve ser”, por ente
ndermos ser mais adequado.
Substituição de “ que” por “nos quais”, por ente
ndermos ser mais adequado.

5.4.2.1 Verificar

se o número de acessos ﬁxos i nstal
ados por localidade/município
registrados no sistema informatizado SGOU
correspo nde ao número de acessos instalados
por localidade/município (setor do PGO ) regis
trados no sistema informatizado STEL e no
sistema SACI.“ _

Justificativa:

istência de estações de comutação
do anexo referente ao boleto de

5.4.3.3 A fim de definir a quantidade de canais por município, deverá ser calculado a
estimativa dessa quantidade, considerando o tráfego telefônico da localidade/município,

entretanto, uma avaliação razoável pode ser obtida da seguinte forma:

a) para municípios“ com ate' 200 acessos: adotar 12 canais;
b) para municípios entre 200 e 1000 acessos: adotar 7% dos acessos;
c) para municípios acima de 1000 acessos: adotar 5% dos acessos.

Sugestão: Reavaliar os percentuais, pois se observa uma distorção na aplicação dos itens
(b) e (c). Por exemplo: Para 1000 acessos são adotados 70 canais, enquanto para 1300
acessos são adotados 65 canais.

5.4.3.4 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL, a existência _de estações de
radiocomunicação cadastradas no STEL e que não constam do anexo referente ao boleto de
recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deve ser verificada a data de
primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TFI quando aplicável.

Justificativa: Colocação do verbo no presente do indicativo: substituição de "deverá" por
"deve", parece ser mais adequado.

5.4.3.5 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência —de estações de
radiocomunicação cadastradas no STEL com uma quantidade de canais instalados que não
corresponde com a cobrança existente no' boleto de recolhimento da TFF do período
fiscalizado. Em caso positivo, dive ser verificado o recolhimento de TFI referente à

alteração de faixa de cobrança quando aplicável.

Justificativa: Colocação do verbo no presente do indicativo: substituição de "deverá" por
"deve", parece ser mais adequado.

5.4.4.1 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL, a existência de estações suportadas por
satélite cadastradas e que não constam do anexo referente ao boleto de recolhimento da
TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, ª ser verificada a data de primeiro
licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TFI quando aplicável.

Justificativa: Colocação do verbo no presente do indicativo: substituição de "deverá" por
"deve' ,parece ser mais adequado.

5.4.4.2. Verificar—nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações suportadas por
satélite cadastradas no STEL como de um determinado tipo e que não corresponde com a

Cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso
positive, d_eve ser verificado o recolhimento de TFI referentea alteração do tipo de estação,
quando aplicável:
'

Justificativa: Colocação do verbo no presente do indicativo: substituição de "deverá" por
"deve", parece ser mais adequado.

5.5.1 'Com base nas informações fornecidas, devem ser verificados quais sistemas foram
utilizados para fornecer as informações.

Justificativa: Correção gramatical .

5.6.2 Após a realização do item anterior devem ser consultadas as bases de dados das
centrais de comutação, por meio de terminais de acesso remoto, localizados no Centro de
Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da prestadora.

Justificativa: Colocação do verbo no presente do indicativo: substituição de "deverão" por
"devem" ,pareceser mais adequado.

5.6.3 Medidas extraordinárias podem
mser adotadas, realizando fiscalizações presenciais em
Estações de Radiocomunicação, cujas informações fornecidas pela prestadora indiquem
possíveis irregularidades.

Justificativa: colocação do verbo no presente do indicativo: substituição de "poderão" por
"podem", parece ser mais adequado.

6.1.1 A ﬁm de tornar factível a verificação deste item, deve ser solicitado à prestadora,
cópias dos boletos bancários de arrecadação das receitas do Fistel, assim como, dos
respectivos comprovantes de pagamento referentes ao ano anterior à data da fiscalização ou
a outro periodo, a critério do órgão demandante.

Justificativa: Colocação do verbo no presente do. indicativo: substituição de "deverá" por.
"deve", parece ser mais adequado.

6.2.1 Com base nas informações fornecidas, deve ser verificado o efetivo pagamento dos
documentos de arrecadação das receitas do Fistel, bem como, a correção do cálculo da
multa e dos juros de mora, nos termos do art. 24 da Resolução nº 255, de 2001.

Justificativa: Colocação do verbo no presente do indicativo: substituição de "deverá" por
"deve" ,parece ser mais adequado.

6.3.1 A prestadora e' considerada “conforme”, se:
1.
apresentou cópias dos boletos bancários de arrecadação das receitas do Fistel e/ou
de seus respectivos comprovantes de pagamento; e

II.
o cálculo da multa e dosJuros de mora não se deu nos termos do art. 24 da
Resolução nº 255, de 2001.
'

Questionamento: A parte sublinhada no inciso II está correta? Não seria“‘o cálculo da
multa e dos_]LII'OS de mora s_e_
deu nos termos ....... ”

Ivo dã Costa Prado
' Enviado em:
, Para:
Cc:

_

quarta-feira, 20 de junho de 2007 10:43

Eduardo Marinho da Silva; Walter de Souza Lobato
Diogo Antunes de Siqueira Costa; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira; Jose Dias

Coelho Neto; Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Sergio Bastos Blanco; Ricardo
de“"HoIanda Melo Montenegro;'IVIarina Machado “Jurua; FIavio'GãrciaSilva; Luciene “
Assunto:

Fernandes Silva
RES: “Consulta Interna 296

Eduardo,

Em relação à contribuição abaixo:

"5.4.3.3 A fim de deﬁnir a quantidade de canais por município, deverá ser calculado a
estimativa dessa quantidade, considerando o tráfego telefônico da localidade/município,
entretanto, uma avaliação razoável pode ser obtida da seguinte forma:
a) para municípios com até 200 acessos: adotar 12 canais;
b) para municípios entre 200 e 1000 acessos: adotar 7% dos acessos;
c) para municípios acima de 1000 acessos: adotar 5% dos acessos.

Sugestão: Reavaliar os percentuais, pois se observa uma distorção na aplicação dos itens
(b) e (c). Por exemplo: Para 1000 acessos são adotados 70 canais, enquanto para 1300
acessos são adotados 65 canais."
Favor considerar as alterações:

5.4.3.3 A fim de definir a quantidade de canais por município, deverá ser calculada a
estimativa dessa quantidade, considerando o tráfego telefônico da localidade/município.
Entretanto, uma aproximação razoável pode ser obtida da seguinte forma:
a) para municípios com até 200 acessos: adotar 12 canais;
b) para municípios entre 200 e 1000 acessos: adotar 7% dos acessos;

e)
para municípios acima de 1000 acessos: adotar 5% dos acessos, observando um
mínimo de 70 canais.
Ivo.

-----Mensagem original--—-De:
Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quarta-feira, 20 de junho de 2007 10:03
Para:
Walter de Souza Lobato .
Cc:
Diogo Antunes de Siqueira Costa; Ivo da Costa Prado; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira; Jose Dias
Coelho Neto; Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda
Melo Montenegro; Marina Machado Jurua; Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva; Eduardo
Marinho da Silva
Assunto:
ENC: Consulta Interna 296
Prioridade: Alta

Prezados Senhores,

Encaminho, para análise dos senhores, mais algumas contribuições apresentadas para a
Consulta Interna nº 296 (Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC).
Atenciosamente,

Eduardo Silva

RFFCF1
61 2312-2389

ªgem,yºr..igin.aI----.-.,,. ,

SerglºBªStºSBlanco

-

Enviada em:
quarta-feira, 20 dejunho de 2007 09:51
Para:
Eduardo Marinho da Silva
Cc:
Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva; Ricardo de Holanda Melo
Montenegro
.
Assunto: ENC: Consulta Interna 29
Prioridade:AIta

Caro Eduardo,

Favor encaminhar para o GT que esta analisando as contribuições, tendo em vista a
indicação das contribuições abaixo não terem sido registradas no SACP.
Devendo ser analisadas pelo GT.

Att.,
Sérgio Blanco

----- Mensagem original----De:
Joselito Antonio Gomes dos Santos
Enviada em: quarta-feira, 20 de junho de 2007 09:44
Para:
Sergio Bastos Blanco
Cc:
Luiz Otavio Gomes Sanroma
Assunto:
Consulta Interna 296

Sérgio,
bom dia!
Conforme entendimento, estou enviando as contribuições, que embora cadastradas, não

ficaram registradas no SACP e mais algumas que achamos relevantes.

« Arguivo: Consulta Interna 296.doc »
Sds,
Joselito Santos
SPB /PBQIQ

Ger. Acompanhamento e Controle da Qualidade de Serviços
Tel.." (61) 2312-1903

.

Eduardo Marinhoda Silva

_

Enviado em: quarta-feira, 20 de junho de 2007 10:55
Para:
Ivo da Costa Prado
Cc:
Walter de Souza Lobato; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro;
'
Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva
Assunto: RES: Consulta Interna 296
'
Prezado Ivo,

Oriento que as alterações necessárias em função das contribuições apresentadas sejam discutidas
pelos membros do GT e consolidadas no documento final'a ser reencaminhado a essa Gerência
Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização, juntamente com um arquivo com as
justificativas para as contribuições não acatadas. (vide primeiro e-mail encaminhado ao GT,
anexado a este).
Colºcamo-nos àdispo'sição para quai‘quer'esolareoime‘ntOSZ“"'“‘" " "““"“

" "'“

Atenciosamente,
Eduardo .Silva

Análise das
Contribuições: Con...

-----Mensagem 0riginal----De
lvodaCóSt'a Prado
'
'
“ '
Enviadaem: quarta-feira, 20 dejunho
de2007 10:43
Para:
Eduardo Marinho da Silva; Walter de Souza Lobato
Cc:
Diogo Antunes de Siqueira Costa; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira; Jose

Assunto:

Dias Coelho'Netoj Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Sergio Bastos
Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Marina Machado Jurua; Flavio
Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva
RES: Consulta Interna 296

Eduardo,

Em relação à contribuição abaixo:

"5.4.3.3 A ﬁm de deﬁnir a quantidade de canais por município, deverá, ser
calculado a estimativa dessa quantidade, considerando o tráfego telefônico da
localidade/município, entretanto, uma avaliação razoável pode ser obtida da
seguinte forma:
a) para municípios com ate' 200 acessos: adotar 12 canais;

b) para municípios entre 200 e 1000 acessos: adotar 7% dos acessos;

c) para municípios acima de 1000 acessos: adotar 5% dos acessos.

Sugestão: Reavaliar os percentuais, pois se observa uma distorção na aplicação dos
itens (b) e (c). Por exemplo: Para 1000 acessos são adotados 70 canais, enquanto
para 1300 acessos são adotados 65 canais."
Favor considerar as alterações:
5.4.3.3 A fim de definir a quantidade de canais por município, deverá ser calculada
a estimativa dessa quantidade, considerando o tráfego telefônico da
localidade/município. Entretanto, uma aproximação razoável pode ser obtida da
seguinte forma:

a) para municípios com até 200 acessos: adotar 12 canais;
b) para municípios entre 200 e 1000 acessos: adotar 7% dos acessos;

e) para municípios acima de 1000 acessos: adotar 5% dos acessos, observando um
mínimo de 70 canais.
'
,
A -~ "
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----- Mensagem original---—De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em:
quarta-feira, 20 de junho de 2007 10:03
Para:
Walter de Souza Lobato
Cc: Diogo Antunes de Siqueira Costa; Ivo da Costa Prado; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira; Jose Dias
Coelho Neto; Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de
Holanda Melo Montenegro; Marina Machado Jurua; Flavio Garcia Silva; Luciene
Fernandes Silva; Eduardo Marinho da Silva
Assunto:
ENC: Consulta Interna 296

Prioridade:

Alta

Prezados Senhores,

Encaminho para análise dos senhores, mais algumas contribuições apresentadas
para à Consulta Interna nº 296 (Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC).
Atenciosamente,
Eduardo Silva

RFFCF1
61 2312-2389

————— Mensagem original-mf
De:
Sergio Bastos Blanco
Enviada em:
quarta-feira, 20 dejunho de 2007 09: 51
Para:
Eduardo Marinho da Silva
Cc:
Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva; Ricardo de Holanda Melo
Montenegro
Assunto: ENC: Consulta Interna 296
Prioridade:Alta

Caro Eduardo,

Favor encaminhar para 0 GT que esta analisando as contribuições, tendo em vista
a indicação das contribuições abaixo não terem sido registradas no SACP.

Devendo ser analisadas pelo GT.

Att.,
Sérgio Blanco

----- Mensagem original-mDe: Joselito Antonio Gomes dos Santos
Enviada em:
quarta-feira, 20 de junho de 2007 09:44
Para:
Sergio Bastos Blanco
Cc: Luiz Otavio Gomes Sanroma
Assunto:
Consulta Interna 296

Sérgio,
bom dia!

Conforme entendimento, estou enviando as contribuições, que embora cadastradas,
não ficaram registradas no SACP e mais algumas que achamos relevantes.

.

.

<w<lArguivo: Consulta Interna 290.doc >>
Sds,

Joselito Santos

SPB / PBQIQ
Ger. Acompanhamento e Controle da Qualidade de Serviços
Tel.: (61) 2312-1903

E—I‘J
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De:

Walter de Souza Lobato

"

li 51 FL. 50

Enviado

terça-feira, 26 de junho de 2007 17:31

.

&!

Assunto:

ºf

É
;!Á

ªxu“ “

em:

Para:

,

“, ,,"ka 1“ fifª,“

.

_

Édua'rdo Marinho da Silva

,
.

_

Eduardo Marinho da-Silva

RES: Análise das Contribuições: Consulta Interna nº 296 e Consulta Interna nº 300- Fistel do STFC e do
SMP

Eduardo, segue arquivo do Preoedimento de Fiscalização FisterlTê'EECfo rrigido com as contribuições da consulta interna.
informo que todas as contribuições registradas no sistema fora i acatadas ,!além de outras encaminhadas por e--mail.

At.

Wa/fer' de Souza Labafo

RFFCF3 - 312 1878
-----Mensagem original----De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta—feira, 14'de junho de 2007 16:09
Para: Walter de Souza Lobato
Cc: Diogo Antunes de Siqueira Costa, Ivo da Costa Prado; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira, Jose Dias Coelho Neto;
Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Hoianda Melo' Montenegro; Marina Machado
Jurua; Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva
Assunto: Análise das Contribuições: Consulta Interna nº 296 e Consulta Interna nº 300- Fistel do STFC e do SMP
Prezado Walter e demais senhores, boa tarde.

De ordem do Gerente Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização, dirijo--me a V. Sas. para tratar
das Consultas Internas nº 296, referente ao Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC, e nº 300,
referente ao Procedimento de Fiscalização do Fistel do SMP.
As consultas referenciadas disponibilizaram a minuta dos dois documentos em pauta para contribuições

do público interno da Anatel, no período de 1º a 13 de junho do corrente.

.

O Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC recebeu as 5 (cinco) contribuições encaminhadas no
relatório da Consulta Interna nº 296, que segue anexo (o link para acesso via SACP é:
—AcessoLivre&password0= &promptex—
http: //sistemasnet/SACP/Relatorios/Relatorio1. rpt?rf=1&user0=
~i2&promptex@pCodProcesso= C994&promptex—©pCodTipoProcesso=
©pTipoRelatorio= 1&prompt0= C994&prompt1=2&prompt2= 1).
O Procedimento de Fiscalização do Fistel do SMP não recebeu nenhuma contribuição, conforme indica o
link do SACP referente à Consulta Interna nº 300:
http:llsistemasnet/sacp/Comentarios/ExtratngnsuIta.asp?Postld=C1001&Tipo=2_&0pcao=1 .

Além das cadastradas no SACP, recebemos, via e-mail, um arquivo com contribuições adicionais à
Consulta Interna nº 296 (Fistel STFC). Encaminhamos o referido e-mail em anexo.
Solicitamos aos integrantes do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração dos documentos
referenciados a devida análise das contribuições apresentadas (via SACP e as encaminhadas noe-mail
anexo), decidindo-se por acata-las e promover as correspondentes modificações no respectivo
documento ou não acata-las, justificadamente, preferencialmente até o dia 25/06/2007.
!

Entendemos que é necessário verificar se as contribuições apresentadas para o documento do STFC têm
impacto no documento do SMP, tendo em vista suas similaridades.

O(s) documento(s) alterado(s) conforme as contribuições acatadas, assim como um relatório com as
justificativas acerca das contribuições não acatadas deverão ser encaminhadas à RFFCF1, no prazo
indicado, para que seja dado prosseguimento ao processo de aprovação dos documentos elaborados.
Também encaminhamos as versões .doc dos dois Procedimentos de Fiscalização, conforme inseridos no
SACP, para possibilitar que as alterações necessárias sejam realizadas em cima dos mesmos.

Colocamos-nos a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Qualquer dúvida favor entrar em
contato com a Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização: servidores Sérgio Bastos (61

02/08/2007

2312 1816)'—ou Eduardo Silva (61 2312 2389).

Atenciosamente,
Eduardo Marinho da Silva
RFFCFl/RFFCF/RFFC/SRF - ANATEL - Brasília
”& (61) 2312-2188
IE marinajurua@anate|.gov.br

02/08/2007
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1. OBJETIVO
Este procedimento estabelece o processo de verificação do cumprimento das obrigações
legais e contratuais assumidas pelas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado
— STFC, com a Agência Nacional de Telecomunicações — Anatel.

2. APLICAÇÃO
O processo estabelecido neste procedimento é aplicado para as demandas de
fiscalização sistêmicas e pontuais, independentemente do período, para apuração da
cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento — TFF e da Taxa de Fiscalização
de Instalação — TFI, possibilitando a análise de dados cadastrados pelas prestadoras nos
sistemas informatizados da Anatel.

3. REFERENCIAS
a) Contratos de Concessão do STFC;
b) Lei 5.070, de »7 de julho de 1966, cria o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- Fistel;

c) Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966,Código Tributário Nacional;
d) Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Legislação Tributária Federal;

e) Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações — LGT;

f) Lei nº 9. 691, de 22 de julho de 1998 que altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo III da Lei 9.472/97;

g) Resolução Nº? 456, de 16 dejaneiro de 2007 - Altera a Norma “Procedimento para
Cadastramento, Licenciamento e Recolhimento das Taxas de Fiscalização de estação de
Comutação associada a Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao
Uso do Público em Geral — STFC”, aprovada pela Resolução nº 324, de 7 de novembro
de 2002;

=

h) Procedimentos sobre o ressarcimento e compensação de tributos e contribuições
federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal dispostos na Instrução
Normativa— SRF nº 21, de 10 de maio de 1997;

i) Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela Resolução nº
255, de 29 de março de 2001;

j) Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963;

k) Regulamento de Serviços de Telecomunicações — Resolução nº 73, de 25 de
novembro de 1998 (alterado pela resolução 234, de 06 de setembro de 2000, e pela
resolução 343, de 17 de julho de 2003),
'
1) Regulamento. de Cobrança de Preço pelo Direito de Uso de Radiofreqiiências,
aprovado pela Resolução nº 68, de 20 de novembro de 1998;

m) Regulamento Geral de Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação,
aprovado pela Resolução nº 242, de 30 de novembro de 2000;
11) Termos de Autorização.

4. DEFINIÇÓES

Para fins deste documento, são adotadas as seguintes definições:

'.

4.1 ESTÁGIO REMOTO — ER

'

f

.

Conjunto de equipamentos, dispositivos, acessórios e respectivas instalações, localizado

numa'rede de acesso, com função básica de reunir linhas de assinantes em uma
plataforma de multiserviços.

4.2 ESTAÇÃO DE COMUTAÇÃO DO STFC
Estação de Telecomunicações associada à prestação do STFC, podendo ser constituída
por Centrais de Comutação, ELRs, ERs ou outros equipamentos de telecomunicações,
onde a função comutação pode estar presente nos equipamentos e dispositivos que a
compõe ou, remotamente, em Centrais de Comutação pertencentes. a outras Áreas
Locais.
'

4.3 FISCALIZAÇÓES PONTUAIS
São fiscalizações não programadas no Plano Anual de Fiscalização — PAF, para atender

necessidades específicas.
)

4.4 FISCALIZAÇOES SISTÉMICAS
São fiscalizações previstas e programadas no PAF.
4.5 ACESSOS INSTALADOS EQUIVALENTES

E o número correspondente, em acessos instalados, aos troncos/canais telefônicos de
entrada multiplicado por 10.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO QUANTO A
ADEQUAÇÃO Do LICENCIAMENTO DE ESTACOES DE COMUTAÇAO E
RADIOCOMUNICAÇÃO.
Refere-se aos procedimentos adotados pelas prestadoras para licenciamento de estações
para fins de recolhimento das taxas de fiscalização.
'

5.1 METODOLOGIA

5.1.1 As empresas prestadoras do serviço do. STFC devem ser fiscalizadas por área de
atuação do PGO. *
5.1.2 Antes de iniciar a atividade de fiscalização, deve ser solicitado à área responsável,
o acesso completo “aos módulos de consulta dos seguintes sistemas informatizados:

a) Sistema
de
Informações
Técnicas
para
a
Administração
Radiocomunicações/Serviços de Telecomunicações — SITARWEB/STEL;

das

b) Sistema de'Gestão das Obrigações de Universalização — SGOU;
0) Sistema Integrado de Gestão de Créditos — SIGEC; e
d) Outros sistemas que julgados pertinentes.

5.1.3 As necessidades específicas para cada obrigação devem ser relacionadas pelo
órgão demandante, de forma clara e objetiva.
?

5.1.4 Para orientação quanto aos aspectos legais, contratuais e para direcionamento dos
trabalhos
de
fiscalização, * devem
ser
solicitados
esclarecimentos
à
Superintendência/Gerência responsável pelo acompanhamento das demandas de
fiscalização.
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5.2 SOLICITAÇÃO DE DADOS Á ANATEL

A relação das lOcalidades/municípios que serão objeto de fiscalização deve ser obtida
por meio dos, sistemas informatizados SGOU e STEL.

5.3 SOLICITAÇÃO DE DADOS A PRESTADORA
5.3.1 A ﬁm de' tornar factível a verificação deste item, devem ser solicitadas à
prestadora, infórmações relativas aos sistemas informatizados utilizados para o
atendimento aos clientes, registro de instalações, reparos, cadastro para acionamento de
equipes de manutenção em campo ou gerenciamento e controle de facilidades de
transmissão.

5.3.2 Para as estações de comutação, devem ser solicitadas as seguintes informações:
a) nome da estação;

i

b) município e localidade;
c) endereço;
d) função;

_

1

e) data de ativação;

_

.

I

.

'

Í) troncos de; entrada;
g) troncos'del saída;

h) troncos bidirecionais; '
i) troncos DDR;
j) acessos DDR;
k) central-mãe de vinculação; e

1) total de acessos instalados.

5.3.3 Para as estações de radiocomunicação, devem ser solicitadas as seguintes
informações: ;
a)

nome da Estação;

b) município e localidade;
c) endereço—;

d) data de ativação;
e) canais instalados, meio de transmissão rádio;

f) canais instalados, meio de transmissão óptico;
g) canais instalados, meio de transmissão satélite; e .

h) porte da estação de radiocomunicação.

5.3.4 Para as estações suportadas por meio de satélite (estações terrenas) devem ser
solicitadas as seguintes informações:
'

a) setor do PGO
b)-municípiof e localidade

.

Procedimento de Físcalizacão do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações {SIFC) / FIS.PF.021 / Versão “0”

, . ~
.

-

0) nome da estaçao
.
d) nº da estação cadastrada no STEL
N
. '
e) endereço da instalaçao

.,
"

15) data da ativação

'
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g) Tipo da estação (conforme a classificação)

5.4
ANALISE ' DOS
DADOS
INFORMATIZADOS DA ANATEL

CADASTRADOS

NOS.
ª

SISTEMAS

5.4.1 Tratamento 'de Dados

As informações cadastradas nos sistemas informatizados SGOU e SITARWEB/STEL
pelas prestadoras devem ser submetidas à análise de consistência pela fiscalização da

Anatel.

'!

‘

5.4.1.1 No sistema SIGEC deve ser verificado por ano a quantidade de estações
cadastradas e alteradas, assim como as respectivas TFI e TFF;

5.4.1.2 A definição da amostra a ser aplicada deve ser feita visando priorizar as
localidades/municípios (setores .do PGO) nos quais, após consulta aos sistemas
informatizados SGOU e STEL, constatou-se eVentuais inconsistências nos cadastros.
5.4.2 Estações de Comutação

5.4.2.1 Verificar Se o número de acessos fixos instalados por localidade/município
registrados no sistema informatizado SGOU corresponde ao número de acessos
instalados por localidade/município (setor do PGO) registrados no sistema
informatizado STEL e no SACI.

5.4.2.2 Verificar nos sistemas informatizados SGOU e SIGEC a existência de
localidades/municípios não atendidas por estações de telecomunicações em um
determinado ano e atendidas no ano subsequente, sem que haja recolhimento da
correspondente TFI.
5.4.2.3 Verificar nos sistemas SIGEC e STEL a existência de estações de comutação
principais cadastradas no STEL e que não constam do anexo referente ao boleto de
recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deve ser verificada a
data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TFI quando

aplicável.

'

5.4.2.4 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de comutação
principais cadastradas no STEL, gerando uma quantidade de acessos instalados, que não
corresponde com a cobrança existente no boleto de recolhimento da ]TFF do período
fiscalizado. Em caso positivo, deve ser verificado o recolhimento de: TFI referente à
alteração de faixa de cobrança quando aplicável.
'?
5.4.2.5 No sistema STEL verificar a existência de ELRs com mais de 2.048 acessos
instalados.

5.4.2.6 No sistema STEL verificar a existência de ELRs em Área Local, diferente da

existência de ELRs da Estação Principal à qual estão associados.

5.4.2.7 No sistema STEL verificar a existência de Estações principais e ELRs com 0
(zero) acessos instalados.

5.4.2.8 No sistema STEL verificar a existência de Estações de comutação mistas com 0
(zero) acessos equivalentes instalados.

_ErowdlmemoderisahzçâodoFundoderrºcihzraodiaTelef—oniumgiçõestãtfç)WISPFOZ!/VersaºO...

5.4.2.9 No sisterríºa STEL verificar a existência de Estações de comutação de grande
pone com 0 (zero) acessos DDR instalados.
5.4.2.10 No sistema SIGEC analisar se os valores anuais de TFF evoluíram
progressivamente e coerentemente, considerando os últimos cinco anos.

5.4.2.11 No sistema SIGEC verificar quais estações de telecomunicações sofreram
cobrança da TFF em um determinado ano, diferentemente do ocorrido ano anterior.
Verificar se houve recolhimento de TF1 para essas Estações e a quantidade de acessos
instalados está adequada à faixa de cobrança de TFF e TF1.

5.4.3 Estações de Radiocomunicação
5.4.3.1 Verificar nos sistemas SGOU e STEL, se o número estimado de canais de

radiocomunicação por localidade/município e o número de acessos fixos instalados e
registrados no SGOU, e' igual ao número de canais de radiocomunicação instalados por
localidade/município registrados no STEL.
5.4.3.2 Para os casos em que sejam constatadas inconsistências proceder com a
apuração de eventuais irregularidades relacionadas ao cadastramento nos respectivos
sistemas.

5.4.3.3 A fim de definir a quantidade de canais por município, deve ser calculado a
estimativa dessa quantidade, considerando o tráfego telefônico da localidade/município.
Entretanto, uma aproximação razoável pode ser obtida da seguinte forma:
a) para municípios com ate' 200 acessos: adotar 12 canais;

b) para municípios com mais de 200 acessos e menos de 1000 acessos: adotar 7% dos
acessos;
e) para municípios acima de 1000 acessos: adotar 5% dos acessos, observando um

mínimo de 70 canais.
5.4.3.4 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL, a existência de estações de

radiocomunicação cadastradas no STEL e que não constam do anexo referente ao boleto
de recolhimento-da TFF do periodo fiscalizado. Em caso positivo, deve ser verificada a
data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TF1 quando
aplicável.
5.4.3.5 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações de
radiocomunicação cadastradas no STEL com uma quantidade de canais instalados que
não corresponde com a cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período
fiscalizado. Emªcaso positivo, deve ser verificado o recolhimento de TFI referente à
alteração de faixa de cobrança quando aplicável.

5.4.3.6 No sistema STEL verificar a existência de estações de radiocomunicação com 0
(zero) canais instalados
5.4.4 Estações Terrenas

5.4.4.1 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL, a existência de estações suportadas por
satélite cadastradas e que não constam do anexo referente ao boleto de recolhimento da
TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deve 'ser verificada a data de primeiro
licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TFI quando aplicável.

5.4.4.2 Verificar nos sistemas SIGEC e o. STEL a existência de estações suportadas por
satélite cadastradas no STEL como de um determinado tipo e que não corresponde com

a cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso
positivo, deve ser verificado o recolhimento de TFI referente à alteração do tipo de

estação, quando aplicável.
«
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5.5 ANÁLISE DOS DADOS FORNECIDOS PELA PRESTADORA
.

.

.

.

'
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5.5.1 Com base nas Informações encaminhadas pela prestadora, devem ser verrfrcadcis
&“
';
quais os sistemas utilizados para a coleta das informações.
5.5.2 Comparar as informações extraídas dos sistemas da prestadora com os dados
"
cadastrados nos sistemas da Anatel.

5.6 VERIFICAÇÃO PRESENCIAL
5.6.1 As informações fornecidas pela prestadora deverão ser validadas durante a
fiscalização presencial considerando as informações cadastradas nos sistemas
informatizados da Anatel.
“
5.6.2 Após a realização do item anterior devem ser consultadas as bases de dados das
centrais de comutação, por meio de terminais de acesso remoto, localiZados no Centro
de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da prestadora.

5.6.3 Medidas extraordinárias podem ser adotadas, realizando fiscalizações presenciais
nas estações de telecomunicações, cujas informações fornecidas pela prestadora
indiquem possíveis irregularidades.

5.7 CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE
5.7.1 A prestadora e' considerada “conforme”, se:
I.

todas as estações de telecomunicações fiscalizadas estão licenciadas;

II.
todas as estações de telecomunicações fiscalizadas entraram em Eincionamento
comercial depois de seu licenciamento;
III.
as licenças para funcionamento da estação de comutação estão adequadas à
quantidade total de acessos instalados;
'
IV.

as licenças para funcionamento de estação de radiocomunicaçãoºestão adequadas

à quantidade de canais instalados;

'

V.
as licenças para funcionamento da estação suportadas por meio,;de satélite estão
adequadas ao tipo das estações instaladas;
'
VI.
as ampliações da capacidade instalada das estações de comutação que sofreram
alteração na faixa da TFI, foram devidamente informadas a Anatel; e ,

VII. as informações obtidas a partir dos procedimentos de fiscalização na prestadora,
conferem com as informações cadastradas pelas prestadorasZ nos sistemas

informatizados da Anatel.

ª

6. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS
DO FISTEL

Refere-se à comprovação do pagamento dos documentos de arrecadação das receitas do
Fistel, por parte das prestadoras de serviços de telecomunicações.

6.1 SOLICITAÇÃO DE DADOS A PRESTADORA
6.1.1 A fim de tornar factível a verificação deste item, deve ser solicitado à prestadora,
cópias dos boletos bancários de arrecadação das receitas do Fistel, assim como, dos
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respectivos comprovantes de pagamento referentes ao ano anterior à data da fiscalização
ou a outro período, a critério do órgão demandante.

6.2 ANÁLISE DOS DADOS FORNECIDOS PELA PRESTADORA
6.2.1 Com base nas informações fornecidas, deve ser verificado o efetivo pagamento
dos documentosxde arrecadação das receitas do Fistel, bem como, a correção do cálculo
da multa e dos juros de mora, nos termos do art. 24 da Resolução nº 25 5 , de 2001.

6.3 CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE
6.3.1 A prestadora e' considerada “conforme”, se: _
I.
apresentºu cópias dos boletos bancários de arrecadação das receitas do Fistel
e/ou de seus respectivos comprovantes de pagamento; .e
II.

o cálculo da multa e dos juros "de mora se deu nos termos do art. 24 da

Resolução nº 255, de 2001.
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Item32 APLICA Bªíª-0

Contribui (aª/€ 0 N :! il =- (32782)
Contribuidor: JOSELITO ANTONIO GOMES DOS SANTOS
Empresa: PBQIQl
Data da Contribui ER o: 13/06/2007

Contribui à o: O processo estabelecido neste procedimento - aplicado para as
demandas de fiscaliza %% o sist %% icas e pontuais, independentemente do per Eli do,
para apura & o da cobran ÉL da Taxa de Fiscaliza ER o de Funcionamento - TFF e da
Taxa de Fiscaliza fR 0 de Instala && o - TFI, possibilitando a an aih ise deidados
cadastrados pelas prestadoras nos sistemas informatizados da Anatel.

Justificativa: Coloca ªiii o do verbo no presente do indicativo: substitui && o de "ser por " “

Contribui ªiª o do funcion m io Luiz Otiã io Sanrom - (PBQIQ).
Resposta da Anatel

Data do coment ﬁE io: 02/08/2007
Login: ESILVA

Coment & io: Acatada.
ItemIB REFER I‘ NCIAS

Contribui fia o N :12 - (32783)
Contribuidor: JOSELITO ANTONIO GOMES DOS SANTOS
Empresa: PBQIQl

Data da Contribui ªlta: 13/06/2007
Contribui â/Q o: A referâ'â cia citada no [113 em (b) n iii,? est - clara.

Justificativa: Necess 9E io detalhar a referâ'â cia, como nos demais NE ens.

l

, à?!

Contribui fix‘ 0 doÍfuncion % io Luiz Otiã io Sanrom - (PBQIQ)
Resgosta da Anatel

Data do coment iii io: 02/08/2007

Login: ESILVA :
Coment iiÉE io: Aâcatada.

.

!
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,

Contribui frio ii : 3 = (32784)
Contribuidor: JOSELITO ANTONIO GOMES DOS SANTOS
Empresa: PBQIQ1
. Data da Contribui 3R 0: 13/06/2007
Contribui âR o: Definir o que significa "acessos equivalentes"
Justificativa: O. termo "acesso equivalentes" - citado no DE em 5.4.2.8, por? n ífâ h -

uma defini SR 0 p'araele.

Contribui %% o doâfuncion aiªi io Luiz Ot iª io Sanrom - (RBQIQ)

Resgosta da Anatel

'

'

Data do coment mic: 02/08/2007
Login: ESILVA '

Coment iiÉE io: ACatada.

Item 5.1 METOÚOLOGIA &
Contribui && o N’J = 4 - (32785)

Contribuidor: JbSELITO ANTONIO GOMES DOS SANTOS
Empresa: PBQIQ1
Data da Contritiui %% 0: 13/06/2007
.

i

&
.

Cºntribui &Ro: 5.1.1 As empresas prestadoras do servi É?; do STFC devem ser

fiscalizadas por {EB ea de atua ªia o do PGO.
5.1.2 Antes de iniciar a atividade de fiscaliza 3R o, deve ser solicitado - ﬂ ea respons “É
ei, o acesso completo aos mElulos de consulta dos seguintes sistemas informatizados:
5.1.3 As necessidades especiªl. icas para Cada obriga && 0 devem ser-relacionadas pelo
[19 fâ demandante, de forma clara e objetiva.
5.1.4 Para orienta 5R 0 quanto aos aspectos legais, contratuais _e para direcionamento

dos trabalhos de fiscaliza ER 0, devem ser solicitados esclarecimentos Superintend &
cia/Gerª cia respónslã el pelo acompanhamento das demandas de fiscaliza ER o.

Justificativa: 5.1.1
5.1.2 — substitui ER 0
5.1.3 - substitui ER o
5.1.4 - substitui ER 0

- substitui ER 0 de "ser fâ" por "devem ser"
de "dever- por "deve"
de "dever E143" por "devem"
de "dever ser solicitado" por "devem ser solicitados"

Contribui ER 0 do fu‘ncion 91E io Luiz OWE io Sanrom - (PBQIQ)

Resgosta da Anatel

Data do coment JEE io: 02/08/2007

Login: ESILVA

Coment AFE io: Acatada.

Item35. 3 SOLICITA Rio DE DADOS JUNTO A PRESTADORA
Contribui ER 0 N : 5 - (32786)
Contribuidor: JOSELITO ANTONIO GOMES DOS SANTOS

Empresa: PBQIQl
Data da Contribui ER 0: 13/06/2007

Contribui ER 0: 5.3.1 Afim de tornar fact R$ el a verifica ER 0 deste item, devem ser
solicitadasprestadora, informa % es relativas aos sistemas informatizados utilizados
para o atendimento aos clientes, registro de instala & es, reparos, cadastro para
acionamento de equipes de manuten ER 0 em campo ou gerenciamento e controle de
facilidades de transmiss &.

5.3.2 — Incluir os WE ens:
n) cljigo da esta ER o
o) data de entrada em opera ER o comercial

p) acessos em servi $$

5.3.3 Para as esta & es de radiocomunica ERo, devem ser solicitadas as seguintes

informa &? es:
5.3.4 Para as esta E95 es suportadas por meio de sat %% ite (esta E95 es terrenas) devem
ser solicitadas as seguintes informa ESE es:

A

&
Justificativa: 5.3.1 - substitui $3 o de "dever — ser solicitado" por "devem ser
solicitadas"
5.3.2 - entendemos que os DE ens sugeridos para inclus %% sejam relevantes.

5.3.3 — substitui %% o de "dever &?" por "devem"

5.3.4 — substitui fk o de "deverà" por "devem"

Contribui ﬁR o dojfuncion iii; io Luiz Ot afã io Sanrom - (PBQIQ)
Resposta da Anatel

Data do coment 3E io: 02/08/2007

Login: ESILVA
Coment aai io:onatada.

Agência Nacional. cieElecamunicaçãés

''

Mem. nºlºâ /2007-PBOAO

__
.
.. .
Brasília,— lg de julhoicjle 2007 '

Ao Gerente de Fiscalização e Supervisão Regional '— RFFCF

. __ —-51:.»g—=n_'€*-

Assuntof

.y...;c=-:\-\-.q—_-1.—,.w-r~...:-m.

Solicitação de prazo para apresentar contribuições aosProcedlmentos de
Fiscalização do Fistel.

Solicitarhos que seja concedido um prazo de 7 dias para apresentaimos as
contribuições referentes aos Procedimentos de FiscaliZação do Fistel', tendo em vista que se
tratam de contribuições significativas para o documento e que, por motivo de envolvimento nas

demandas de trabalho,“esta Gerência não .eu-seguiu apresenta-las em tempo.

“lªmbda poe mus do

.. .

Mºrn- 13111001 echF— ªº“
dc.

3x0 [31041

Q51;[em—«
PBOAO/PBOA SPB-ANATEL '
FC

S'ICAP‘ N.°.

s

DATA: 18 / Q{1 [@112

,

ASS. :'

'

ªfagª;

fºi! º?

_

Para: RFFCF ' L

=D Análise e Delíbéração.
2 Cl Preparar Resposta

u.
; Follow U

. _
_
_. .
(,-; .‘._ , .,:g.--:c-—— -‘~'.--»
_ ..g--_.. «new
. . —r>.-_
.
W.,-—-~"'..~,~..».-6«,¢
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Agéna-a Nacvonal‘de Yé/ecmnum'é‘ag‘des

Mem. 2 li /2007-RFFCF — ANATEL
Brasília, 920 de julho de 2007

Ao Gerente de Outorga de Serviços — PBOAO

ª

"

Assunto: Resposta—ao Mem. nº 12/2007—PBOA0, de 18 de julho (162007

1.
Dirigimo-nos a V. Sa. para encaminhar a minuta doProcedimento de Fiscalização '
do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações — W), para contribuições dessa
Gerência de Outorga de Serviços, conforme solicitação apresentada no Memorando referenciado.
2.
Informamos que a versão encaminhada é a consolidada após a realização da
Consulta Interna nº 296, realizada no período de lº a 13 de junho do córrente.
7 k . 3;
'
Antes de encaminhannos o documento para aprõvação ﬁnal e publicação,
aguardaremos as contribuições da PBOAO até o dia 31 de julho próximo.

“ ""“""

” ' “

"

"'“" '“ "

" ' ' "' SÉRGÍ ' A TOS BLANCO ‘ '
' "
Gerente de FiscaliZação e Supervisão Regional '

'

Substituto

—
Anexos:

I

Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações— Fistel
(STFC)

ANATEL . RFFCF
SAPDISICAP nº &ooªlgolosroa
Data

Nºme:

.20 1‘

q.

/

&na. [ªºs

O?

&&”ªº

““'“

"

'

’1 A
».

Mem. n y I & j12007-PBOAO
Brasilia,a2 de julho de 2007

Ao Gerente de Fiscalizacao e Supervisao Regional - RFFCF

Resposta ao Memorando 21112007-RFFCF, de 20 de julho de 2007.

Assunto:

1.
Encaminhamos a Vossa Senhoria, em disquete anexo, as contribuicoes desta
Gerencia ao Procedimento de Fiscalizacao do Fundo de Fiscalizacao das Telecomunicacoes Fistel (STFC).
L=--------

2.

Na oportunidade, gostariamos de sugerir aos elaboradores do Procedimento que as
verificacoes nele constantes fossem incluidas nos itens de controle das Metodologias Classes 16
e-17. e-entendimento-destaGerencia-e
d e q u e as verificaqoes e analises do referido
Procedimento sao muito proximas e, em alguns pontos, ate coincidentes com aquelas realizadas
nas Classes 16 e 17.

Anexo:

I

- Disquete A:\ CONTRIBUICOES-CONSULTA296.doc

ASS.:

-

I

4.5. ESTÁGIO REMOTO — ER
Conjunto de equipamentos, dispositivos, acessórios e respectivas instalações, localizado
numa rede de acesso, com função básica de reunir linhas de assinantes em uma plataforma
de multiserviços;

4.6. ESTAÇÃO DE COMUTAÇÃO DO STFC
Estação de Telecomunicações associada à prestação do STFC, podendo ser constituída por
Centrais de Comutação, Estágios de Linha Remotos, Estágios Remotos ou outros

equipamentos de telecomunicações, onde a função comutação pode estar presente nos
equipamentos e dispositivos que a compõe ou, remotamente, em Centrais de Comutação
pertencentes a ,outras Áreas Locais; _

'

4.7. ESTAÇÃO RÁDIO BASE — ERB
Conjunto de um ou mais transmissores e receptores destinado à radiocomunicação com a
Estação Terminal de Acesso ETA;

4.8. FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICACOES — FISTEL
Fundo de natureza contábil, destinado a prover recursos para cobrir as despesas feitas pelo
Governo Federal na execução da fiscalização dos serviços de telecomunicações,
desenvolver os meios e aperfeiçoar a técnica necessária a essa execução;

4.9. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO - TFI
Devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de
telecomunicações, no momento da emissão do certificado de Licença para Funcionamento
de Estação;
4.10. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO — TFF . _

Devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços
telecomunicações, anualmente, pela fiscalização do funcionamento das estações; e
4% 4.11. FISCALIZAÇOES PONTUAIS

São fiscalizações não programadas no Plano Anual de Fiscalização — PAF, para atender
necessidades específicas.
4:4 4.12. FISCALIZAÇOES SISTEMICAS
São fiscalizações previstas e programadas no PAF.

5 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO QUANTO A ADEQUAÇÃO DO
LICENCIAMENTO DE ESTAÇOES DE COMUTAÇAO E RADIOCOMUNICAÇAO.

de

Refere-se aos procedimentos adotados pelas prestadoras para licenciamento de estações
para fins de recolhimento das taxas de fiscalização.
5.1 METODOLOGIA

5.1.1 As empresas prestadoras desewiçe do STFC serão fiscalizadas por área de atuação
do município, área de numeração definida no PGCN e Regiões do PGO.
5.1.2 Antes deiniciar a atividade de fiscalização, deverá ser solicitadoa área responsável, o
acesso completo aos módulos de consulta dos seguintes sistemas informatizados:

a) Sistema
de
Informações
Técnicas
para
a
Administração
Radiocomunicações/Serviços de Telecomunicações — SITARWEB/STEL;
b)

Sistema de "Gestão das Obrigações de Universalização— SGOU; _

0)

Sistema Integrado de Gestão de Créditos — SIGEC; e

d)

Outros sistemas que julgarem pertinentes.

das

5.1.3 As necessidades específicas para cada obrigação deverão ser relacionadas pelo órgão
demandante, de forma clara e objetiva.
5.1.4 Para orientação quanto aos aspectos legais, contratuais e para direcionamento dos
trabalhos
de
fiscalização,
deverádeverão
ser
solicitados
esclarecimentos
à
SupermtenéeneiaíGerência responsável pelo acompanhamento das demandas de
fiscalização.

5.2 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A ANATEL

A relação das localidades/municípios que serão objeto de fiscalização deverá ser obtida por
meio dos sistemas informatizados SGOU e STEL.
5.3 SOLICITAÇÃO DE DADOS JUNTO A PRESTADORA

5.3.1 A fim de tornar factível averificaçãodeste item,devera—serel-ieºftado—a—prestadonar -

comutação em operação obtida nos sistemas de controle próprios, contendo as seguintes
informações:
a) nome da estação;

b)

município e localidade;

c)

endereço;

d)

função;

e)

data de ativação;

Í)

acessos instalados;

g)

troncos .de entrada;

h) troncos de saída;

troncos bidirecionais;

i)

9—HeneesQDR—g
j)

acessos DDR;

k)

central-mãe Central Principal de vinculação nos casos de ELR, ER, Multiplex
Digital (MD) e Armário Óptico (A0); e

m) total de acessos instalados.
5..33 Para as estações de radiocomunicação, deverão ser solicitadas as seguintes

informações obtidas dºs sistemas de co‘ntrole da prestadora:
.

"

'

a) nome da Estação;
b)

município e localidade;

O)

endereço e coordenadas geográficas;

d)

data de ativação; e

e)

total de canais instalados,—meiedetransmissãe—rádieg

h)_

ª

,

l

l'

.

N .

5..34 Para as estações suportadas por meio de satélite (estações terrenas) deverão ser
solicitadas as seguintes informações:

.

i)

setor do PGO

j)

município e localidade

k) _ nome da estação
1)

nº da estação cadastrada no STEL

rn) endereço da instalação
11)

data da ativação

0)

Tipo da estação (conforme a classificação)

5.4 ANALISE DOS DADOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS INFQRMATI—ZA—DQS DA
ANATEL
5.4.1 Tratamento De Dados

As infõrmações cadastradas nos sistemas informatizados SGOU e SITARWEB/STEL pelas
prestadoras serão submetidas à análise de consistência pela fiscalização da Anatel.

5.4.1.1. No sistema SIGEC, deverá ser verificada a evolução da cobrança da TFI e TFF a
cada ano, comparando--se a quantidade vori—Íiaado—por—ano—a—qaan—tidade de estações
cadastradas e alteradas. Wm
5.4.1.2 A definição da amostra a ser aplicada será feita Visando priorizar as
localidades/municípios GsetoreS—do—PGQ) que, após consulta aos sistemas informatizados
SGOU e STEL, constatou-se eventuais inconsistências nos cadastros.
5.4.2 Estações De Comutação

5.4.2.1 Verificar se o número de acessos individuais somados aos acessos correspondentes
a terminais de uso público (TUPHizos instaiados por localidade/município registrados no
sistema mformatizado SGOU oorresporide e' menor ou igual ao número de acessos
instalados por localidade/município Gsetor—do—PGQ) registrados no sistema informatizado
STEL

5.4.2.2 Verificar nos sistemas informatizados SGOU a existência de localidades/municípios.
atendidos que nãopossuam estações licenciadasno STELmSiGEG a—atistênoia—de

5.4.2.3 Veriﬁcar nos sistemasSiGEGe o STEL a existência de estações de comutação
prinaipais cadastradas rio—STEL e que não constam do anexo raferentaao boleto de
recolhimento da TFF, gerado no SIGEC, do período fiscalizado. Em caso positivo, deverá
ser verificada a data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de
TFI quando aplicável.
5.4.2.4 Veriﬁcar nos sistemas—SiGEGmo STEL a existência de estações de comutação
prineipais cadastradas no—SíllE—L—gerando—uma cuja quantidade de acessos instalados—que
não corresponde com a cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período
fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI referente à
alteração de faixa de cobrança quando aplicável.

' 5426—No—Sistema—STEIHzenfioar—a—existêneia—de ELRS em Área Leoª,—diferente da '
.
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5.4.2.7 No sistema STEL verificar a existência de Estações de Comutação prinoipaiS—e
ELES com quantidade de acessos instaiados igual a zero.

5.4.2.9 No sistema STEL verificar a existência de Estações de comutação dmgrande—porte
com OGzero) a quantidade acessos DDR instalados diferentes de múltiplos de 30.

5.4.2.10 No sistema SIGEC analisar se os valores anuais de TFF
progressivamente e coerentemente, considerando os últimos cinco anos.

evoluíram

5.4.2.11 No sistema SIGEC verificar quais estações de telecomunicações sofreram
cobrança da TFF em um determinado ano, diferentemente do ocorrido ano anterior.

Verificar se houve recolhimento de TFI para essas Estações e a quantidade de acessos
instalados está adequada à faixa de cobrança de TFF e TFI.
5.4.3 Estações de Radiocomunicação

5.4.3.4 Verificar nos sistemas We STEL, a existência de estações de
radiocomunicação cadastradas ne—SII—EL e que não constam do anexo referente ao boleto
gerado no SIGEC de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deverá
ser verificada a data de primeiro licenciamento da estação, bem como o recolhimento de
TFI quando aplicável.
'
'
5.4.3.5 Verificar nos sistemas WH STEL a existência de estações de
radiocomunicação cadastradas ne—ST—EL com uma quantidade de canais instalados que não
corresponde com a cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF gerado no SIGEC
do período fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI
. " referente à alteração de faixa de cobrança quando aplicável.

5.4.4 Estações Terrenas

5.4.4.1 Veriﬁcar nos sistemas SIGEC e o STEL, a existência de estações suportadas por
satélite cadastradas e que não constam do anexo referente ao boleto de recolhimento da
TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deverá ser verificada a data de primeiro
licenciamento da estação, bem como o recolhimento de TFI quando aplicável.
5.4.4.2 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações suportadas por
satélite cadastradas no STEL como de um determinado tipo e que não corresponde com a
cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso
positivo, deverá ser verificado o recolhimento de TFI referente à alteração do tipo de
estação, quando aplicável.
5.5 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS JUNTO A PRESTADORA

5.5.1 Com base nas informações fornecidas, ele—verá deverão ser verificados quais sistemas
foram utilizados para fornecer as informações.

5..52 Comparar as informações extraídas dos sistemas da prestadora com os dados
cadastrados nos sistemas da Anatel.
5.6 VERIFICAÇÃO PRESENCIAL

5.6.1 As informações fornecidas pela prestadora deverão ser validadas durante a
fiscalização presencial considerando as informações cadastradas nos sistemas
informatizados da Anatel.

.. 5.6.2Após a realização do item. anterior deverão ser consultadas as bases de dados das
centrais de comutação, quando possível, por meio de terminais de acesso remoto,
localizados no Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da
prestadora.
,

5.6.3 Medidas extraordinárias poderão ser adotadas, realizando fiscalizações presenciais em
Estações de Radiocomunicação, cujas informações fornecidas pela prestadora indiquem
possíveis irregularidades.
5.7 CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE

5.7.1 A prestadora é considerada “conforme”, se:
I.

todas as estações de telecomunicações fiscalizadas estão licenciadas;

II.
todas as estações de telecomunicações fiscalizadas entraram em funcionamento
comercial depois de seu licenciamento;
III.
a quantidade de acessos licenciada no STEL as—lieeneas—para—fimeienamente da
estação de comutação estão—adequadas está conforme com a à quantidade total de acessos
instalados verificada na fiscalização;

IV.

as—l—ieenças—para—àneienamente a quantidade de canais cadastrados no STEL, da de

estação de radiocomunicação, estão está adequadas à quantidade de canais instalados
verificada na fiscalização;

V.
as licenças para funcionamento da estação suportadas por meio de satélite estão
adequadas ao tipo das estações instaladas;

VII. as informações obtidas a partir dos procedimentos de fiscalização na prestadora,
conferem com as informações cadastradas pelas prestadoras nos sistemas Informatiaades da
Anatel.

.
,

Eduardo llllarinlho da Silva
De:

CC — RFFCF1

Enviado em:

sexta-feira, 3 de agosto de 2007 15:01

Para:

_

Walter de_Souza Lobato; Diogo Antunes de Siqueira Costa; Ivo da Costa Prado; Paulo Roberto
Gonzalez da Silveira; Jose Dias Coelho Neto; Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Elson Jose
da Silva; Jose Umberto Sverzut; Celio Alves Araujo

Cc:

Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Marina Machado Jurua; Flavio Garcia
Silva; Luciene Fernandes Silva; Eduardo Marinho da Silva

Assunto:

Procedimentos de Fiscalização do Fistel do STFC e do Fistel do SMP

_
Sin. de
acompanhamento:

Acompanhar

' Status do
sinalizador:

Sinalizada

Prezados, boa tarde.

Inicialmente, agradecemos a colaboração dos senhores no processo de análise das contribuições apresentadas

para os Procedimentos de Fiscalização do Fistel do STFC e do Fistel do SMP.
Parr documento referente ao Fistel do STFC, inicialmente foram apresentadas 5 (cinco) contribuições via Sistema
de A ompanhamento de Consulta Pública — SACP (Consulta Interna nº 296) e outras via e-mail. Essas contribuições
foram encaminhadas aos senhores em e-mail do dia 14/06/07 (segue abaixo), para a devida análise e
implementação das modificações pertinentes. No dia 26/06/07, o servidor Walter Lobato encaminhou o arquivo da
minuta do Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC corrigido (primeiro arquivo anexo).

Posteriormente a isso, a PBOAO encaminhou o Mem. 12/2007—PBOAO à RFFCF, solicitando prazo para apresentar
contribuições ao Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC, indicando que teria contribuições significativas
para o documento. O prazo solicitado foi concedido e a PBOA apresentou, através do Mem. 16/2007-PBOAO, suas
contribuições, as guais encaminhamos aos senhores, para a devida análises quanto a pertinência e implementação

das modificações julgadas necessâi'Wd-mmhtbfmmemorando, a PBOA sugeriu que as
verificações constantes no documento do Fistel do STFC sejam incluídas nos documentos das Classes 16 e 17,
alegando que as verificações e análises do documento do Fistel são muito próximas às realizadas nos mesmos.
Dessa forma, também solicitamos a análise dos senhores quanto a viabilidade dessaúltimapropostah
(As cópias dos Memorandostrocados entre PBOAO e RFFCF constam no segundo arquivo anexo / As contribuições .
apresentadas pela PBOAO em anexo ao Mem. 16/2007—PBOAO constam no terceiro arquivo anexo / A Metodologia da Classe
16 — SRF.MT.016 vigente esta' disponível aqL/ A Metodologia da Classe 17 - vigente está disponível aqui / A minuta do
Procedimento de Fiscalização do Licenciamento de Estações de Comutação do STFC — FlS.PF.017, revisada pelos servidores
Elson José, Walter Lobato e membros da PBOAO, que em breve será inserido em Consulta Interna visando à substituição da
Me:.zlogia SRF.MT.07 7, consta no quarto arquivo anexo)

Para o documento do Fistel do SMP, inicialmente não foram apresentadas contribuições via SACP (Consulta interna
nº 300). Posteriormente, a PVCPR, através do Mem. 32/2007-PVCPR, encaminhou à RFFCF um arquivo com

contribuições. No dia 20/07/07, o servidor Davi Paris Rocha encaminhou o arquivo da minuta do Procedimento de
Fiscalização do Fistel do SMP com a inclusão de algumas das sugestões apresentadas pela PVCPR. No mesmo email, o servidor registra que:

“Segundo o que foi informado pelo Gerente de Regulamentação da PVCPR, Bruno Carvalho Ramos, este
Procedimento de Fiscalização do Fistel - SMP trata da fiscalização do licenciamento de estações móveis
assim como o Procedimento de Fiscalização, contemplado pela Consulta Interna nº 308 (Procedimento de
Fiscalização do Licenciamento e Cadastro de Estações Móveis).
Sendo assim, entendo que seria melhor deixar apenas um dos Procedimentos tratar desta fiscalização,

ficando a cargo da RFFCF1 decidir em qual dos documentos será publicado este procedimento.
Do nosso ponto de vista, do Grupo Fistel, o Procedimento de Fiscalização da CI nº 308, está melhor detalhado e parece

ser mais eficaz. Porém, acreditamos que, por se tratar do licenciamento de estações, este Procedimento deveria ser
inserido no Procedimento de Fiscalização do Fistel - SMP, consolidando assim um único documento de fiscalização de
licenciamento de estações para o Serviço Móvel Pessoal”.

Considerando o exposto, solicitamos também aos senhores analisar a proposta apresentadawpelo servidor Dªvi
Rocha com relação a unificação dos dois documentos referentes ao 8 P. Estamos inserindo na discussão os
servidores Elson José, José Umberto e Célio Alves, responsáveis pela elaboração do Procedimento de Fiscalização
do Licenciamento e Cadastro de Estações Móveis, para que os mesmos possam também apresentar suas

03/08/2007

considerações acerca do assunto.
(A minuta do Procedimento de Fiscalização do Fistel do SMP encaminhada pelo servidor Davi Rocha, com a inclusão de
algumas das sugestões apresentadas pela PVCPR, consta no quinto arquivo anexo / A cópia do Mem. 32/2007—PVCPR, que encaminhou contribuições da PVCPR e indicou a existência de dois documentos de fiscalização semelhantes, consta no sexto arquivo anexo / O arquivo com contribuições da PVCPR consta no sétimo arquivo anexo / A minuta do Procedimento de
Fiscalização do Licenciamento e Cadastro de Estações Móveis do SMP, que foi submetido à Consulta Interna nº 308 e já foi
ajustado às contribuições recebidas, consta no oitavo arquivo anexo)

Contamos com a habitual colaboração dos senhores para a discussão dos pontos levantados e colocamo-nos à disposição para
quaisquer esclarecimentos necessários.
Atenciosamente,

Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização — RFFCF]

----- Mensagem original—--—De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta—feira, 14 de junho de 2007 16:09
Para: Walter de Souza Lobato
Cc: Diogo Antunes de Siqueira Costa; Ivo da Costa Prado; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira ; Jose Dias Coelho Neto; Davi Paris
Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Marina Machado Jurua; Flavio Garcia
Silva; Luciene Fernandes Silva
Assunto: Análise das Contribuições: Consulta Interna nº 296 e Consulta Interna nº 300- Fistel do STFC e do SMP
.
Prezado Walter e demais senhores, boa tarde.

De ordem do Gerente Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização, dirijo—me a V. Sas. para tratar das
Consultas Internas nº 296, referente ao Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC, e nº 300, referente ao

Procedimento de Fiscalização do Fistel do SMP.
As consultas referenciadas disponibilizaram a minuta dos dois documentos em pauta para contribuições do
público interno da Anatel, no período de 1° a 13 de junho do corrente.

O Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC recebeu as 5 (cinco) contribuições encaminhadas no
relatório da Consulta Interna nº 296, que segue anexo (0 link para acesso via SACP é:
http:/lsistemasnet/SACP/Relatorios/Relatori01.rpt?rf=1&userO=AcessoLivre&password0=&promptex@pCodProoesso=C994&promptex—@pCodTipoProoesso=2&promptex—
©pTipoReIatorio=1&promptO=C994&prompt1=2&prompt2=1). ..

O Procedimento de Fiscalização do Fistel do SMP não recebeu nenhuma contribuição, conforme indica 0 link do
SACP referente à Consulta Interna nº 300: http:l/sistemasnet/sacp/Comentarios/ExtratoConsuIta.asp?
Postld=C1001&Tipo=2&Opcao=1 .
Além das cadastradas no SACP, recebemos, via e——mail, um arquivo com contribuições adicionais a Consu!
Interna nº 296 (Fistel STFC). Encaminhamos o referido e--mail em anexo.
Solicitamos aos integrantes do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração dos documentos referenciados
a devida análise das contribuições apresentadas (via SACP e as encaminhadas no e-mail anexo), decidindo-se
por acata-las e promover as correspondentes modificações no respectivo documento ou não acata-las,
justificadamente, preferencialmente até o dia 25/06/2007.

Entendemos que é necessário verificar se as contribuições apresentadas para o documento do STFC tem
impacto no documento do SMP, tendo em vista suas similaridades.

O(s) documento(s) alterado(s) conforme as contribuições acatadas, assim como um relatório com as
justificativas acerca das contribuições não acatadas deverão ser encaminhadas à RFFCF1, no prazo indicado,
para que seja dado prosseguimento ao processo de aprovação dos documentos elaborados.

Também encaminhamos as versões .doc dos dois Procedimentos de Fiscalização, conforme inseridos no SACP,
para possibilitar que as alterações necessárias sejam realizadas em cima dos mesmos.
Colocamos-nos a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Qualquer dúvida favor entrar em
contato com a Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização: servidores Sérgio Bastos (61 2312
1816) ou Eduardo Silva (61 2312 2389).

Atenciosamente,

03/08/2007

Eduardo Marinho da Silva
RFFCFl/RFFCF/RFFC/SRF - ANATEL - Brasília

”& (61) 2312-2188

g marinajurua@anatel.gov.br

03/08/2007

ECluard'o Marinho da Silva
De:
Enviado
em:

CC - RFFCFI
segunda-feira, 13 de agosto de 2007 18:25

Para:

Sergio ~ a s t k sBlanco; Eduardo Marinho da Silva; Marina Machado Jurua; Flavio Garcia Silva; Luciene
Fernandes Silva; Ricardo de Holanda Melo Montenegro

Assunto:

ENC: Procedimentos de Fiscalizacao do Fistel do STFC e do Fistel do SMP

De: Elson Jose da Silva
Enviado: segunda-feira, 13 de agosto de 2007 18:25:24
Para: CC - RFFCFI
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro;
Marina Machado Jurua; Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva;
Eduardo Marinho da Silva; Walter de Souza Lobato;
Diogo Antunes de Siqueira Costa; Ivo da Costa Prado;
Paulo Roberto Gonzalez da Silveira; Jose Dias Coelho Neto;
Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Jose Umberto Sverzut;
Celio Alves Araujo
Assunto: RES: Procedimentos de Fiscalizacao do Fistel do STFC e do Fistel do SMP
Env' o automaticamente por uma Regra

Prezados Senhores.
Eu concordo com a sugestao do Davi relativa a retirada do item "Verificacao do Cadastro Quantitativo de Estacoes Moveis" do
procedimento FIS.PF.026 e sua inclusao no Procedimento de Fiscalizacao do Fistel do SMP. 0 s outros dois itens devem
permanecer no documento original, haja vista nao terem nenhuma relacao com o Fistel.
"""=
S

Eu relacao a inclusao das verificacoes relativas ao Fistel do STFC nos procedimentos de fiscalizacao das classes 16 e 17, creio
que devemos analisar com mais cuidado, pois, os referidos procedimetos tem um enfoque mais tecnico, com alguns detlhes que
sao irrelevantes para a fiscalizacao do Fistel (Por exemplo, exigencia de projeto tecnico atualizado, ART, etc.).

Atte.,
Elson Jose da Silva
RFFCF3 Gerencia Operacional de Fiscalizacao de Servicos
e-ma11elson@anatel.gov.br mailto~elson@anate~o~br
Fone: (61)23121891

-

-----Mensagem original----De: CC - RFFCFl
Enviada em: sexta-feira, 3 de agosto de 2007 15:01
Para: Walter de Souza Lobato; Diogo Antunes de Siqueira Costa; Ivo da Costa Prado; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira;
Jose Dias Coelho Neto; Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Elson Jose da Silva; Jose Umberto Sverzut; Celio Alves
Araujo
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Marina Machado Jurua; Flavio Garcia Silva; Luciene
Fernandes Silva; Eduardo Marinho da Silva
Assunto: Procedimentos de Fiscalizacao do Fistel do STFC e do Fistel do SMP
Prezados, boa tarde.
Inicialmente, agradecemos a colaboracao dos senhores no processo de analise das contribuicoes
apresentadas para os Procedimentos d e Fiscalizacao do Fistel do STFC e d o Fistel d o SMP.
Para o documento referente ao Fistel do STFC, inicialmente foram apresentadas 5 (cinco) contribuicoes via
Sistema d e Acompanhamento d e Consulta Publica - SACP (Consulta Interna no 296) e outras via e-mail.
Essas contribuicoes foram encaminhadas aos senhores e m e-mail d o dia 14/06/07 (segue abaixo), para a
devida analise e implementacao das modificacoes pertinentes. No dia 26/06/07, o servidor Walter Lobato
encaminhou o arquivo da minuta do Procedimento de Fiscalizacao do Fistel d o STFC corrigido (primeiro arquivo
anexo).

Posteriormente a isso, a PBOAO encaminhou o Mem. 1212007-PBOAO a RFFCF, solicitando prazo
apresentar contribuicoes ao Procedimento de Fiscalizacao do Fistel do STFC, indicando que teria
contribuicoes significativas para o documento. O prazo solicitado foi concedido e a PBOA apresentou, atraves
do Mem. 1612007-PBOAO, suas contribuicoes, as quais encaminhamos aos senhores, para a devida analises
quanto a pertinencia e implementacao das modificacoes julgadas necessarias no documento. Alem disso, no
mesmo memorando, a PBOA sugeriu que as verificacoes constantes no documento do Fistel do STFC sejam
incluidas nos documentos das Classes 16 e 17, alegando que as verificacoes e analises do documento do
Fistel sao muito proximas as realizadas nos mesmos. Dessa forma, tambem solicitamos a analise dos
senhores quanto a viabilidade dessa ultima proposta.
(As copias dos Memorandos trocados entre PBOAO e RFFCF constam no segundo arquivo anexo / A s contribuicoes
apresentadas pela PBOA O em anexo ao Mem. I 61'2007-PBOA O constam no terceiro arquivo anexo / A Metodologia da
Classe 16 - SRF.MT.016 vigente esta disponivel a q u i / A Metodologia da Classe 17 - vigente esta disponivel aqui / A
minuta do Procedimento de Fiscalizacao do Licenciamento de Estacoes de Comutacao do STFC - FIS.PF.017, revisada
pelos servidores Elson Jose, Walter Lobato e membros da PBOAO, que em breve sera inserido em Consulta Interna
visando a substituicao da Metodologia SRF.MT. 017, consta no quarto arquivo anexo)

Para o documento do Fistel do SMP, inicialmente nao foram apresentadas contribuicoes via SACP (Consulta
Interna no 300). Posteriormente, a PVCPR, atraves do Mem. 3212007-PVCPR, encaminhou a RFFCF um
arquivo com contribuicoes. No dia 20107107, o servidor Davi Paris Rocha encaminhou o arquivo da minuta do
Procedimento de Fiscalizacao do Fistel do SMP com a inclusao de algumas das sugestoes apresentadas pela
PVCPR. No mesmo e-mail, o servidor registra que:
"Segundo o que foi informado pelo Gerente de Regulamentacao da PVCPR, Bruno Carvalho Ramos,
este Procedimento de Fiscalizacao do Fistel - SMP trata da fiscalizacao do licenciamento de es? jes
moveis assim como o Procedimento de Fiscalizacao, contemplado pela Consulta Interna no 308
(Procedimento de Fiscalizacao do Licenciamento e Cadastro de Estacoes Moveis).
Sendo assim, entendo que seria melhor deixar apenas um dos Procedimentos tratar desta fiscalizacao,
ficando a cargo da RFFCFI decidir em qual dos documentos sera publicado este procedimento.
Do nosso ponto de vista, do Grupo Fistel, o Procedimento de Fiscalizacao da C1 no 308, esta melhor detalhado e
parece ser mais eficaz. Porem, acreditamos que, por se tratar do licenciamento de estacoes, este Procedimento
deveria ser inserido no Procedimento de Fiscalizacao do Fistel - SMP, consolidando assim um unico documento
de fiscalizacao de licenciamento de estacoes para o Servico Movel Pessoal".
Considerando o exposto, solicitamos tambem aos senhores analisar a proposta apresentada pelo servidor
Davi Rocha com relacao a unificacao dos dois documentos referentes ao SMP. Estamos inserindo na
discussao os servidores Elson Jose, Jose Umberto e Celio Alves, responsaveis pela elaboracao do
Procedimento de Fiscalizacao do Licenciamento e Cadastro de Estacoes Moveis, para que os mesmos
possam tambem apresentar suas consideracoes acerca do assunto.
(A minuta do Procedimento de Fiscalizacao do Fistel do SMP encaminhada pelo servidor Davi Rocha, com a inclusao de
algumas das sugestoes apresentadas pela PVCPR, consta no quinto arquivo anexo / A copia do Mem. 32/2007-PVCPR,
que encaminhou contribuicoes da PVCPR e indicou a existencia de dois documentos de fiscalizacao semelhantes, consta
no sexto arquivo anexo / O arquivo com contribuicoes da PVCPR consta no setimo arquivo anexo / A minuta do
Procedimento de Fiscalizacao do Licenciamento e Cadastro de Estacoes Moveis do SMP, que foi submetido a Conf i
Interna no 308 e ja foi ajustado as contribuicoes recebidas, consta no oitavo arquivo anexo)

Contamos com a habitual colaboracao dos senhores para a discussao dos pontos levantados e colocamo-nos a disposicao
para quaisquer esclarecimentos necessarios.
Atenciosamente,
Gerencia Operncionnl de Normas e Padroes de Fiscalizapio - RFFCFI

-----Mensagem original----De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta-feira, 14 de junho de 2007 16:09
Para: Walter de Souza Lobato
Cc: Diogo Antunes de Siqueira Costa; Ivo da Costa Prado; Paulo Roberto Gonzalez da Silveira; Jose Dias Coelho Neto;
Davi Paris Rocha; Gustavo Spohr Plentz; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Marina Machado
Jurua; Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva
Assunto: Analise das Contribuicoes: Consulta Interna no 296 e Consulta Interna no 300 - Fistel do STFC e do SMP
Prezado Walter e demais senhores, boa tarde.

De ordem do Gerente Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização, dirijo—me a V. Sas. para tratar
das Consultas internas nº 296, referente ao Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC, e nº 300,

referente ao Procedimento de Fiscalização do Fistel do SMP.

As consultas referenciadas disponibilizaram a minuta dos dois documentos em pauta para contribuições
do público interno da Anatel, no periodo de 1ª a 13 de junho do corrente.
O Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC recebeu as 5 (cinco) contribuições encaminhadas no

relatório da Consulta Interna nº 296, que segue anexo (o link para acesso via SACP é:
http://sistemasnet/SACP/Relatorios/Relatorio1.rpt?rf=1&userO=AcessoLivre&password0=&promptex@pCodProcesso=C994&prompteX-@pCodTipoProcesso=2&promptex—
©pTipoRelatorio=1&prompt0=C994&prompt1=2&prompt2=1).
O Procedimento de Fiscalização do Fistel do SMP não recebeu nenhuma contribuição, conforme indica o
.
,,
,, .,
link do SACP referente à Consulta Interna nº 300:

http://sistemasnet/sacp/Comentarios/ExtratoConsulta.asp?Postld=C1001&Tipo=2&Opcao=1 .
Além das cadastradas no SACP, recebemos, via e-mail, um arquivo com contribuições adicionais à

Consulta interna nº 296 (Fistel STFC). Encaminhamos o referido e-mail em anexo.
Solicitamos aos integrantes do Grupo de Trabalho responsavel pela elaboração dos documentos
referenciados a devida análise das contribuições apresentadas (via SACP e as encaminhadas no e-mail
anexo), decidindo—se por acata-las e promover as correspondentes modificações no respectivo
documento ou não acata-las, justificadamente, preferencialmente até o dia 25/06/2007.
Entendemos que é necessário verificar se as contribuições apresentadas para o documento do STFC tem
impacto no documento do SMP, tendo em vista suas similaridades.
O(s) documento(s) alterado(s) conforme as contribuições acatadas, assim como um relatório com as
justificativas acerca das contribuições não acatadas deverão ser encaminhadas à RFFCF1, no prazo

indicado, para que seja dado prosseguimento ao processo de aprovação dos documentos elaborados.
Também encaminhamos as versões .doc dos dois Procedimentos de Fiscalização, conforme inseridos no

SACP, para possibilitar que as alterações necessárias sejam realizadas em cima dos mesmos.
Colocamos-nos a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Qualquer dúvida favor entrar em
contato com a Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização: servidores Sérgio Bastos (61

2312 1816) ou Eduardo Silva (61 2312 2389).

Atenciosamente,

Eduardo Marinho da Silva

RFFCFl/RFFCF/RFFC/SRF - ANATEL - Brasília
(61) 2312-2188
marinajurua@anatel.gov.br

13/08/2007

.
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Att.,
Luide Amaral Mercuri
De:

Walter de Souza Lobato

Eduardo Marinho da Silva

Enviado em: segunda—feira, 10 de dezembro de 2007 09:08

Especialista em Regulação

Para:

Luide Amaral Mercuri

RFFCFI/RFFCF/RFFC/SRF - ANATEL — Brasilia

Assunto:

ENC: Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC - Contribuições PBOAO

E (61) 2312-2389
ﬂ esilva@anatel.gov.br

Caro Luide, não tenho mais nenhuma alteração a fazer no texto.
Quanto a contribuição nº 5 ela foi contemplada, de forma mais abrangente e adequada à atuação da fiscalização.

Abaixo está a comparação do que foi proposto e como ficou (em vermelho)

'''' Mensagem ongrnal''''

De: Eduardo Marinho da S lva
Enviada em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 12:42
Para: Walter de Souza Lobato

Data de entrada em serviço - Data de ativação

Cc: Sergio Bastos Blanco; Luide Amaral Mercuri
Assunto: RES: Procedimento de Fiscalização do Fistel do SI'FC — Contribuições PBOAO

acessos em serviços - Total de acessos instalados

Grato Walter,

código da estação- Nome da estaçâo

Providenciaremos os ajustes necessários na formatação do documento e outros eventualmente julgados necessários.

Após isso, lhe encaminharemos a versão ﬁnal para manifestação do GT quanto aos ajustes realizados. para, por fim,
encaminhar o documento para a aprovação ﬁnal do SRF.

Walter

Att.,
Eduardo Silva

RFFCF1

De: Luide Amaral Mercuri
Enviada: ter 4/12/2007 12:54
Para: Walter de Souza Lobato
Cc: Eduardo Marinho da Silva
Assunto: ENC: Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC - Contri

ições PBOAO

Prezado Walter, conforme email do Eduardo segue a versao final do documento após as adequações aos padrões de PF, para
sua avaliação.
Ademais, identificamos que a contribuição nº 05(arquivo anexo), cadastrada via SACP. referente ao item 5.3.2, que solicita a
inclusão dos subitens n, o e p, não foi contemplada no documento. apesar da indicação de acatamento em seu email do dia

26/06 às 17:31.

----- Mensagem original----De: Walter de Souza Lobato
Enviada em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 12:37
Para: Eduardo Marinho da Silva
Assunto: RES: Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC — Contribuições PBOAO
Eduardo, segue arqurvo do procedimento atualizado, desculpa a demora.

Comentários:
- A maior parte da contribuição foi para retirada de palavras ou frases do procedimento.
- Alguns tópicos foram pertinentes outros não.
- A maioria do proposto já havia sido alterado pelas contribuições anteriores.

Sugerimos que seja verificado a pertinência e, caso realmente não seja acatada, favor nos enviar a justificativa para que
possamos cadastrei-Ia no SACP.
Walter

Desde já agradecido,

Luide A. Mercuri
Analista Administrativo - RFFCF1

Anatel Sede — Brasilia/DF

---Mensagem original--De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:09
Para: Walter de Souza Lobato
Assunto: RES: Procedimento de Fiscalização do Fistel do Sl'FC — Contribuições PBOAO

»

É (61) 2312 1691
><) Iuidemercuri©anatel.gov.br

Prezado Walter, bom dia.

:
—--Mensagem original—De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: terça—feira, 4 de dezembro de 2007 11:38
Para: Luide Amaral Mercuri
Assunto: ENC: Procedimento de Fiscalização do Fistel do STFC - Contribuições PBOAO

Att. ,

Eduardo Silva

Lu ide,

RFFCF1
-----Mensagem original—«-

De: Walter de Souza Lobato

Para provrdencras, conforme conversado.

10/12/07

10/12/07

.
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Enviada em: quinta-feira, 1 de novembro de 2007 16:40
Para: Eduardo Marinho da Silva

Assunto: RES: Procedimento de Fiscalização do Fistel do Sl"FC — Contribuições PBOAO
Caro Eduardo, até o ﬁm da próxima semana encaminho a análise das contribuições. Esta semana foi
possível em função de trabalhos fora do Escritório.

Walter

--—Mensagem original----De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2007 10:06
Para: Walter de Souza Lobato
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Otavio Barbosa da Silva
Soares; Luide Amaral Mercuri
Assunto: Procedimento de Fiscalização do Fistel do Sl’FC - Contribuições PBOAO
Prezado Walter, bom dia.

Conforme e-mail encaminhado pela caixa coorporativa da RFFCF1 em 3 de agosto do corrente,
solicitamos a gentileza de realizar, juntamente com os demais elaboradores do Procedimento de
Fiscalização do Fistel do STFC, análise das contribuições apresentadas pela PBOAO em seu
Memorando 16/2007-PBOA0 (vide arquivo anexo), promovendo os ajustes julgados
necessários na última versão do documento que nos foi encaminhada pelo sr. em 26/06/2007
(segue o arquivo também em anexo).

Ficamos no aguardo de seu retomo para providenciannos a aprovação ﬁnal do documento em
tela.
Certos de sua atenção, agradecemos desde já.
Atenciosamente,

Eduardo Silva

RFFCF1
R. 2389

10/12/07

NUMEROEORIGEM

35/2007-RFFCF/RFFC

ÃNÁTEÉ

Superintendenc1a de Rad10freq1'íenc1a e Fiscalização — SRF

Gerência de Fiscahzação e Superv1são Reglonal — RFFCF

Aprovação do Procedimento de Fiscalização . do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado - FIS.PF.021 — Versão
(6033.

4.1.- Contratos de Concessão e Termos'de Autorização para prestação do STFC;

4.2. Lei nº 5.070, de 07 de julho de 1966, que cria o Fundo de Fiscalização das,
TelecomuniCações - Fistel;
4.3. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional;

4.4. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre Legislação Tributária Federal;
4.5. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;
4.6. Lei nº 9.691, de 22 de julho de 1998 que altera aV-Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização
da Instalação por Estação, objeto do Anexo III da Lei n° 9.472/97;
4.7. Resolução nº 456, de 16 de janeiro de 2007 - Altera a Norma “Procedimento para
Cadastramento, Licenciamento e Recolhimento das Taxas de Fiscalização de estação de
Comutação associada a Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso
do Público em Geral— STFC”, aprovada pela Resolução nº 324, de 07 'denovembro de
2002;
4.8. Procedimentos sobre o ressarcimento e compensação de tributos e contriburçoes federais,
administrados pela Secretaria da Recelta Federal dispostos na Instrução Normativa — SRF
nº 21, de 10 de maio de 1997;
'

4.9. Regulamento para Arrecadação de Receitasndo: Fistel, aprovado pela Resolução nº 255, de
29 de março de 2001;
4.10.Regulamento de Serviços de Telecomunicações — Resolução nº 73, de 25 de novembro de
1998 (alterado pela Resolução nº 234, de 06 de setembro de 2000, e pela Resolução nº 343,
de 17 de julho de 2003); e

4.11.Regulamento de Cobrança de Preço pelo Direito de Uso de Radiofreqiíências, aprov
pela Resolução nº 387, de 03 de novembro de 2004.
-
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5.1. O Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações nas
Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado foi elaborado por servidores do GT—Fistel,
sendo posteriormente encaminhado à RFFCFI para prosseguimento dos trâmites para
aprovação.

5.2. O documento foi submetido à Consultalnterna nº 296, realizada no periodo de 1° a 13 de
junho de 2007, por” meio da qual foram recebidas 05 contribuições, que foram devidamente
encaminhadas e analisadas pelo GT.
5.3. Após o período da Consulta Interna foram recebidas contribuições adicionais através de email que também foram encaminhadas para análise do Grupo de Trabalho.

5.4. Outras contribuições, que foram recebidas através do Mem. 16/2007-PBOAO de 27 de
julho de 2007, também foram remetidas para análise e implementações pertinentes pelo
Grupo de Trabalho constituído.
5.5. A versão modificada do FIS.PF.021 com as adequações efetuadas pela RFFCFI foi, então,
encaminhada aos elaboradores para manifestação quanto à concordância com todas as
modificações efetuadas. A aprovação foi obtida.

6.1. Considerando o exposto, sugerimos submeter a minuta do “Procedimento de Fiscalização do
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo
Comutado — FIS.PF.021 - Versão ‘0’”, anexa a este informe, ao Superintendente de
Radiofreqíiência e Fiscalização para sua aprovação final via Portaria.

7RELAÇAODEANEXOS .,
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7.1. Minuta do Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado - FIS.PF.021 - Versão “0”.

7.2. Portaria de Aprovação.
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OBJETIVO

Este procedimento estabelece o processo de verificação do cumprimento das obrigações legais
e contratuais assumidas pelas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado — STFC, com
a Agência Nacional de Telecomunicações — Anatel, referentes ao Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações (Fistel).

2 APLICAÇÃO
O processo estabelecido neste procedimento é aplicado para as demandas de fiscalização
sistêmicas e pontuais, independentemente do período, para apuração da cobrança da Taxa de
Fiscalização de Instalação — TFI e da Taxa de Fiscalização de Funcionamento — TFF,
possibilitando a análise de dados cadastrados pelas prestadoras nos sistemas da Anatel.

3 REFERENCIAS
Para fms deste Procedimento de Fiscalização, são aplicáveis os seguintes documentos:
a)

Contratos de Concessão e Termos de Autorização para prestação do STFC;

b)
Lei nº 5.070, de 07 de julho de 1966, que cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações - Fistel;
c)
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional;

d)

Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre Legislação

Tributária Federal;
e)

Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;

f)
Lei nº 9.691, de 22 de julho de 1998 que altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo III da Lei n° 9.472/97;
g)
Resolução nº 456, de 16 de janeiro de 2007 — Altera a Norma “Procedimento
para Cadastramento, Licenciamento e Recolhimento das Taxas de Fiscalização de
estação de Comutação associada à Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado
Destinado ao Uso do Público em Geral — STFC”, aprovada pela Resolução nº 324, de
07 de novembro de 2002;

h)
Procedimentos sobre o ressarcimento e compensação de tributos e
contribuições federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, dispostos na
Instrução Normativa — SRF nº 21, de 10 de maio de 1997;

i)

Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela Resolução

nº 255, de 29 de março de 2001;

j)
Regulamento de Serviços de Telecomunicações — Resolução nº 73, de 25 de
novembro de 1998 (alterado pela Resolução nº 234, de 06 de setembro de 2000, e
pela Resolução nº 343, de 17 de julho de 2003); e

k)
Regulamento de Cobrança de Preço pelo Direito de Uso de Radiofreqiíências,
aprovado pela Resolução nº 387, de 03 de novembro de 2004.

4 DEFINIÇÓES
Para. ﬁns deste documento, são adotadas as definições constantes da regulamentação
referenciada na Seção 3.
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5 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO QUANTO A .
ADEQUAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE ESTACOES DE COMUTAÇAÍOIAWÃ
_
,. /\
,as
rã
RADIOCOMUNICAÇÃO
5.1

DISPOSIÇOES GERAIS

5.1.1

Metodologia eProcedimentos

( FL.'71/

ª).

K/

5.1.1.1 Este Procedimento de Fiscalização é composto pela descrição das instruçõesªíª

desenvolvidas para a averiguação dos procedimentos adotados pelas prestadoras para
licenciamento de estações para ﬁns de recolhimento das taxas de fiscalização.
5.1.1.2 Antes de iniciar os trabalhos em campo, devem ser consultadas todas as informações
pertinentes a este Procedimento de Fiscalização, disponibilizadas no sistema Norte.
5.1.1.3 Durante a fase de elaboração do Plano Anual de Fiscalização, as áreas responsáveis
pelos temas envolvidos neste Procedimento poderão sugerir o direcionamento dos trabalhos
de Escalização a necessidades específicas.
5.1.1.4 Cabe ao Agente de Fiscalização adotar as providências adicionais a este Procedimento
de Fiscalização, necessárias à obtenção de provas adequadas e suficientes para sustentar suas
constatações, promovendo O pleno convencimento acerca da verificação ou não de
irregularidades, buscando sempre Obter a verdade sobre os atos e fatos fiscalizados.

5.1.1.5 As prestadoras do STFC devem ser fiscalizadas por área de atuação do Plano Geral de
Outorgas (PGO).

5.1.1.6 Antes de iniciar a atividade de fiscalização, deve ser solicitado à área responsável, O
acesso completo aos módulos de consulta dos seguintes sistemas:
a)
Sistema
de
Informações
Técnicas
para
a
Administração
Radiocomunicações / Serviços de Telecomunicações — SITARWEB/STEL;

das

b)
Sistema de Gestão das Obrigações de Universalização — SGOU e Sistema de
Gestão de Metas de Universalização - SGMU;

e)

Sistema Integrado de Gestão de Créditos — SIGEC; e

d)

Outros sistemas que julgados pertinentes.

5.1.1.7 As necessidades específicas para cada Obrigação devem ser relacionadas pelo órgão
demandante, de forma clara e objetiva.
5.1.1.8 Para orientação quanto aos aspectos legais, contratuais e direcionamento dos trabalhos
de fiscalização, devem ser solicitados esclarecimentos à Gerência responsável pelo
acompanhamento das demandas de fiscalização.

5.2

SOLICITAÇÃO DE DADOS A ANATEL

5.2.1 A relação das localidades/municípios que serão Objeto de ÍISOalizaçãO deve ser Obtida
por meio dos sistemas SGOU/SGMU e STEL.
5.3

SOLICITAÇÃO DE DADOS Á PRESTADORA

5.3.1 A fim de tornar factível a verificação deste item, solicitar da prestadora a relação das
estações em operação obtida nos sistemas de controle próprios, contendo as informações
indicadas nos itens a seguir.

5.3.2 Para as estações de comutação, devem ser solicitadas as seguintes informações:

a)

nome da estação;

'
Página 3 de 7

N“

b)

município e localidade;

c)

endereço;

d)

flmção;

e)

data de ativação;

Í)

troncos de entrada;

g)

troncos de saída;

h)

troncos bidirecionais;

i)

acessos DDR;

j)
central principal de vinculação nos casos de ELR, ER, Multiplex Digital (MD)
e Armário Optico (A0); e

k)

total de acessos instalados.

5.3.3 Para os enlaces de comunicação, devem ser solicitadas as seguintes informações:
a)

nome da estação;

b)

município e localidade;

e)

endereço;

d)

data de ativação;

e)

total de canais instalados, meio de transmissão rádio;

Í)

total de canais instalados, meio de transmissão óptico;

5.3.4 Para as estações suportadas por meio de satélite (estações terrenas) devem ser solicitadas
as seguintes informações:

a)

setor do PGO

b)

município e localidade

c)

nome da estação

d)

endereço da instalação

e)

data da ativação

Í)

tipo da estação (conforme a classificação)

5.4

ANALISE DOS DADOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DA ANATEL

5.4.1

Tratamento dos Dados

5.4.1.1 As informações cadastradas nos sistemas SGOU/SGMU e SITARWEB/STEL pelas
prestadoras devem ser submetidas à análise de consistência pela fiscalização da Anatel.
5.4.1.2 No sistema SIGEC deve ser verificado, por ano, a quantidade de estações cadastradas
e alteradas, assim como as respectivas TFI e TFF.

5.4.1.3 A defmição da amostra a ser aplicada deve ser feita visando priorizar as
localidades/municípios nos quais; após consulta aos sistemas SGOU/SGMU e STEL,
constatou-se eventuais inconsistências nos cadastros.
5.4.2

Estações de Comutação

5.4.2.1 Verificar se o número de acessos fixos individuais somados aos acessos de terminais
uso público (TUP) por localidade/município registrados no sistema SGOU/SGMU e' menor ou
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igual ao número de acessos instalados por localidade/município registrados sisthaSSÉ
nos
&ar;—:?“?
.
.
STEL e SACI.
5.4.2.2 Verificar nos sistemas SGOU/SGMU a existência de localidades/municípios não
atendidas por estações de telecomunicações em um determinado ano e atendidas no ano
subsequente, sem que haja recolhimento da correspondente TFI.
5.4.2.3 Veriﬁcar nos sistemas STEL a existéncia de estações de comutação cadastradas e que
não constam do anexo referente ao boleto de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em
caso positivo, deve ser verificada a data de primeiro licenciamento da estação, bem como o
recolhimento de TFI quando aplicável.
5.4.2.4 Verificar nos sistemas STEL a existência de estações de comutação cadastradas cuja
quantidade de acessos instalados, não corresponde com a cobrança existente no boleto de
recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso positivo, deve ser verificado o
recolhimento de TFI referente à alteração de faixa de cobrança quando aplicável.
5.4.2.5 No sistema, Radar-Relatórios-Plano 'de Trabalho 2007, verificar a existência de ELRs
com mais de 2.048 acessos instalados.

5.4.2.6 No sistema, Radar-Relatórios—Plano de Trabalho 2007, verificar a existência de ELRs
em Area Local, diferente da existência de ELRs da Estação Principal à qual estão associados.
5.4.2.7 No sistema, Radar-Relatórios—Plano de Trabalho 2007, verificar a existência de
Estações principais e ELRs com 0 (zero) acessos instalados.

5.4.2.8 No sistema, Radar-Relatórios—Plano de Trabalho 2007, verificar a existência de
Estações de comutação mistas com 0 (zero) acessos equivalentes instalados.

5.4.2.9 Na ocorrência dos itens 5.4.2.5 a 5.4.2.8, deve-se proceder auditoria nos sistemas de
controle da prestadora, sem prejuízo de outras verificações.

5.4.2.10 No sistema SIGEC analisar se os valores anuais de TFF evoluíram progressivamente
e coerentemente, considerando os últimos cinco anos.

5.4.2.11 No sistema SIGEC verificar quais estações de telecomunicações sofreram cobrança
da TFF em um determinado ano, diferentemente do ocorrido ano anterior. Verificar se houve

recolhimento de TFI para essas Estações e a quantidade de acessos instalados está adequada à
faixa de cobrança de TFF e TFI.
5.4.3

Estações de Radiocomunicação

5.4.3.1 Verificar nos sistemas SGOU/SGMU e STEL, se o número estimado de canais de
radiocomunicação por localidade/município e o número de acessos ﬁxos instalados e
registrados no SGOU/SGMU, corresponde ao número de canais de radiocomunicação
instalados por localidade/município registrados no STEL.

5.4.3.2 Para os casos em que sejam constatadas inconsistências proceder com a apuração de
eventuais irregularidades relacionadas ao cadastramento nos respectivos sistemas.

5.4.3.3 A fim de defmir a quantidade de canais por município, deve ser calculado a estimativa
dessa quantidade, considerando o tráfego telefônico da localidade/município. Entretanto, uma
aproximação razoável pode ser obtida da seguinte forma:

a)

para municípios com até 200 acessos: adotar 12 canais;

b)

para municípios com mais de 200 acessos e menos de 1000 acessos: adotar 7%

dos acessos;

- c)
para municípios acima de 1000 acessos: adotar 5% dos acessos, observando um
mínimo de 70 canais.
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5.4.3.4 Verificar nos sistemas STEL, a existência de estações de radiocomunicação
cadastradas e que não constam do anexo referente ao boleto de recolhimento da TFF do
período fiscalizado. Em caso positivo, deve ser verificada a data de primeiro licenciamento da
estação, bem como o recolhimento de TFI quando aplicável.
5.4.3.5 Verificar nos sistemas STEL a existência de estações de radiocomunicação
cadastradas no STEL com uma quantidade de canais instalados que não corresponde com a
cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso
positivo, deve ser verificado o recolhimento de TFI referente à alteração de faixa de cobrança
quando aplicável.
5.4.3.6 No sistema, Radar-Relatórios-Plano de Trabalho 2007, verificar a existência de
estações de radiocomunicação com 0 (zero) canais instalados.
5.4.4 Estações Terrenas

5.4.4.1 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL, a existência de estações suportadas por
satélite cadastradas e que não constam do anexo referente ao boleto de recolhimento da TFF
do período fiscalizado. Em caso positivo, deve ser verificada a data de primeiro licenciamento
da estação, bem como o recolhimento de TFI quando aplicável.
5.4.4.2 Verificar nos sistemas SIGEC e o STEL a existência de estações suportadas por
satélite cadastradas no STEL como de um determinado tipo e que não corresponde com a
cobrança existente no boleto de recolhimento da TFF do período fiscalizado. Em caso
positivo, deve ser verificado o recolhimento de TFI referente à alteração do tipo de estação,
quando aplicável.

5.5

ANÁLISE DOS DADOS FORNECIDOS PELA PRESTADORA

5.5.1 Com base nas informações encaminhadas pela prestadora, devem ser verificados quais
os sistemas utilizados para a coleta das informações.
5.5.2 Comparar as informações extraídas dos sistemas da prestadora com os dados
cadastrados nos sistemas da Anatel.

5.6

VERIFICAÇÃO PRESENCIAL

5.6.1 As informações fornecidas pela prestadora deverão ser validadas durante a fiscalização
presencial considerando as informações cadastradas nos sistemas da Anatel.

5.6.2 Após a realização do item anterior devem ser consultadas as bases de dados das centrais
de comutação, por meio de terminais de acesso remoto, localizados no Centro de Gerência de
Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da prestadora.
5.6.3 Medidas extraordinárias podem ser adotadas, realizando fiscalizações presenciais nas
estações de telecomunicações, cujas informações fornecidas pela prestadora indiquem
possíveis irregulan'dades.
5.7

CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE

5.7.1 A prestadora é considerada “conforme”, se:
a)

todas as estações de telecomunicações fiscalizadas estão licenciadas;

b)
todas as
estações de telecomunicações fiscalizadas
funcionamento comercial depois de seu licenciamento;

entraram

em

c)
a quantidade de acessos licenciados no STEL, para as estações de comutação,
está conforme com o total de acessos instalados, verificados na fiscalização;
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d)
a quantidade de canais cadastrados no STEL, para as estaçoeswde
”j'
radiocomunicação, está adequada à quantidade de canais instalados, verificados "rias—gw?"
fiscalização;
e)
as licenças para funcionamento da estação suportadas por meio de satélite estão
adequadas ao tipo das estações instaladas;

Í)
as informações obtidas a partir dos procedimentos de fiscalização na
prestadora, conferem com as informações cadastradas pelas prestadoras nos sistemas
da Anatel.
5.7.2 A prestadora e' considerada “não conforme”, se qualquer condição do item anterior
não for satisfeita.

6

CONTROLE DE ALTERAÇOES

f CONTROLE DE ALTERAÇÃO ; l
" , ESTÁªVERSÃO:fºO”z DATA? / 12607; {i x,

7

ESTA VERSAO} . “=*-Inclui?“ ,2 A:“:A'Iiçra, " 3:13am"

ANEXOS

Não existem.
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AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

—

'

PORTARIA Nº 13953131? DE &st Wo DE 2007.
Aprova
o
Procedimento
de
Fiscalização do Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações nas Empresas
Fixo
Telefônico
Serviço
do
Comutado.

O SUPERINTENDENTE DE RADIOFREQÚÉNCIA E FISCALIZAÇÃO
DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, no uso das competências,
consoante O disposto no inciso 11 do artigo 217 do Regimento Interno da Agência, aprovado
pela Resolução nº 270, de 19 de julho de 2001, e no artigo 10 do Regulamento de
Fiscalização, aprovado pela Resolução nº 441, de 12 de julho de 2006; e

.

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a sistemática de verificação
das obrigações assumidas pelas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado, junto à
Agência Nacional de Telecomunicações, em relação à adequação da cobrança da Taxa de
Fiscalização de Funcionamento e da Taxa de Fiscalização de Instalação;
CONSIDERANDO a realização da Consulta Interna nº 296, nO período de 1° a
13 de junho de 2007;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 535000313512007.

R E S O L ”V E:
“1.
'

Art. lº Aprovar O Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado - FIS.PF.021 - Versão
“0”, em anexo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na— data de sua publicação.
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