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INFORME

Aprovação de Minuta de Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado — STFC FIS.PF. 021 —
V991”

4.1. Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela Resolução nº 255, de
29 de março de 2001;
4.2. Contratos de Concessão e Termos de Autorização para prestação do STFC;
4.3. Lei n° 5.070, de 7 de julho de 1966 — cria o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações Fistel;

4.4. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional;
4.5. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 — Legislação Tributária Federal;
4.6. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 — Lei Geral de Telecomunicações — LGT;
4.7. Lei nº 9.691, de 22 de julho de 1998 — altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização da
Instalação .por Estação, objeto do Anexo III da Lei 9.472/97;
4.8. Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008 — altera o percentual dos valores da Taxa de
Fiscalização de Funcionamento;
«
4.9. 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; e

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);

5.1. Considerando a necessidade de atualização do Procedimento de Fiscalização do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado -

STFC — FIS.PF.02.1, Versão “1”.
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5.2. Considerando a reunião realizada na Anatel sede, no período de 15 a 19/06/2009, com
coordenação da RFFCFI.
5.3. Considerando todas as proposições e deliberações oriundas da referida reunião, conforme
registro em anexo.

5.4. Considerando a Minuta de Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações nas Empresas do Serviço Telefónicº Fixo Comutado - STFC —
FIS.PF.021, Versão “1”, e as alterações efetuadas pela Gerencia de Normas e Padrões de

Fiscalização na estrutura e formatação do texto de forma a adequa-lo aos padrões dos
Procedimentos de Fiscalização.

6.1. Considerando o exposto, sugerimos a aprovação do referido documento para
disponibilização no SACP em Consulta Interna, por um período mínimo de oito dias úteis.
,

_
.

”7. ' RELAÇÃÓ'DE'ÃNEXOS
7.1. Registro da Reunião realizada no período de 15 a 19/06/2009, quando se realizou a revisão
do procedimento.
7.2. Cópia do Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado — STFC — FIS.PF.021, Versão “0”.
7.3. Minuta de Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações

nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado — STFC — FIS.PF.021_, Versão “1”. '
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REGISTRO DE REUNIÃO

1:. Identificação

1.1.

Data:. 15 a 19/06/2009

1.2.

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h.

1.3.

Local: Bloco “H”, 8° andar, Ala Norte, Sala de Reunião.

2. Assunto

Revisão do Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações nas
Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado - FISTEL (STFC) - FIS.PF.021.
Participantes

Adriano César Dias — PBOAO
Ailton Marques Fonseca — PBOAO
Alexandre Freitas de Lima — ER01
* Carolina Ribeiro Ferreira — RFFCF4

Fabio CasOtti — PBOAO
José Umberto Sverzut - ER-01

Luciana Rabelo Novato Ferreira — UO. 001

Orlando Krepke Leiros Dias - UO-09.1
Janison Rezende Faria — ER04

Coordenação

Gerência Operacional de Nºrmas e Padrões de Fiscalização - RFFCFI
. Registros

5.1

Os trabalhos foram iniciados com a presença do Gerente Operacional de Normas e Padrões
de Fiscalização— RFFCFI, do Gerente Substituto Operacional de Fiscalização de Tributos
e Auditoria— RFFCF4 e do Gerente de Fiscalização e Supervisão Regional— RFFCF, que
apresentaram os objetivos da revisão e os resultados e documentos esperadºs quando de sua
conclusão.

5.2

No curso dos trabalhos, surgiram dúvidas sobre a interseção da fiscalização da “Classe 16”
eªºClasse 17” com a fiscalização de arrecadação do Fistel acerca do tratafnento de ambos ‘
os procedimentos. Isto incorreu em uma reunião com o Gerente de Fiscalização e

Supervisão Regional— RFFCF onde decidiu-se pelo tratamento das Escalizações em
documentos distintos, ou seja, o licenciamento das Estações será baseado na Resolução 456
e a fiscalização da Arrecadação das receitas do Fistel, TFI e TFF, das Estações do STFC

%
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15 a 19/06/2009

será tratado no Procedimento de Fiscalização do Fistel para as Concessionárias e
Autorizatárias do STFC.
Questionou-se também sobre a entrega dos Autos de Infração referentes ao PADO e PAF,
hoje entregues à Entidade em momentos diferentes, em oposição ao Decreto nº 70.235 de 6

de março de 1972 artigo 10Q e 11º. A RFFCF deliberará posteriormente acerca deste
questionamento.

5.3

A Estrutura do Procedimento foi alterada para facilitar as fiscalizações pontuais em cada
demanda encontrada dentro do STFC: O Procedimento anterior tratava das demandas como
um unico prOCesso, gerando apenas 1 (um) item de verificação. Na nova revisão foi
decidido, pelo grupo, quea Estrutura do Procedimento deveria ser alterada de forma que
cada demanda do Serviço Telefônico Fixo Comutado fosse tratada de maneira separada,
possibilitando verificações independentes para cada tipo de serviço, conforme relacionado
abaixo:
- Verificação da arrecadação das receitas de Fistel das Estações de Comutação do STFC
(Serviço 171);
*
- Verificação da arrecadação das receitas de Fistel das Estações do STFC/
Radiotelefônico— Estações Terrestres (Serviço 175);

— Verificação da arrecadação das receitas de Fistel das Estações do STFC/
Radiotelefônico- Estações Terrenas (SerViço 176).

5.4

Para elucidar dúvidas surgidas acerca do prºcedimento de licenciamento de Estações do
STFC/ Radiotelefônico - Estações Terrenas (Serviço 176), foram solicitadas as presenças
dos Servidores Afonso Rocha Ferreira Junior e Vinicius Borges Albernaz— PVSSA, para.
que fosse esclarecido como é realizado, pela Prestadora, o cadastro das estações no Stel e
como é feito o controle da Anatel.

5.5

O Grupo debateu sobre o posicionamento do TCU quanto a formula de amostragem de
população finita utilizada pela Agência, onde decidiu-se acatar as recomendações do TCU.

5.8

Ao ﬁm dos trabalhos, realizou-se uma revisão geral do documento seguida da realização
das Fichas de Avaliação e Requerimento de Informação Padrão, a serem incluídos ao ﬁnal
do Procedimento. à),
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Cópia do Procedimento de '

~ Fiscalização do Fundo de
Fiscalização das
'
Telecomunicações nas

Empresas do Serviço
Telefônico Fixo Comutado STFC — FIS.PF.021,
Versão “0”.

TITULO
r
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO D0
FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS
TELECOMUNICACOES NAS EMPRESAS DO
SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO
— FISTEL @FC)

Elaboração

Veriãcação

Diogo Antunes de S. Costa
Ivo da Costa Prado
José Dias Coelho Neto
Gustavo Spohr Plentz

Luide Amaral Mercuri
Sergio Bastos Blanco
Antonio Roberto Zanoni
José Joaquim de Oliveira

Walter de Souza Lobato.

NUMERO »,
FIS.PF.021

/ [2007

Aprovação

Instrumento Deliberativo
Portaria nº
de

, de
de 200

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, 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 ﬁns 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;
0)

Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário

Nacional;

'

d)
Lei nº 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 nº 9.472/97;

g)
Resoluçãonº 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 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 Radiofreqúências,
aprovado pela Resolução nº 387, de 03 de novembro de 2004.

4 DEFINIÇÓES
Para ﬁns deste documento, são adotadas as defmições constantes da regulamentação
referenciada na Seção 3.

Página 2 de 7 .

ProcednnemodeFlscahzacãodoFundodeFiscalizaçaodasTelecomumcaç

.,sjãmpresas..d.º

5 . DESCRIÇÃO DO PROCEDIIVIENTO DE FISCALIZAÇÃO QUAN'I_‘_O A
A‘DEQUACAO DO LICENCIAMENTO DE ESTACOES DE COMUTAÇAO E
RADIOCOMUNICAÇAO

5.1

DISPOSIÇOES GERAIS

5.1.1 Metodologia e Procedimentos
5.1.1.1 Este Procedimento de Fiscalização e composto pela descrição das instruções
- 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 fiscalização 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;
c)

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 fiscalização 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.

532Paraas estaçoesdecomutaçaodevemsersohcltadasassegumtes , ormaçoes
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5.3.3 Para os enlaces de comunicação, devem ser solicitadas as seguintes informações: ,
a)

nome da estação;

b)

município e localidade;

c)

endereço;

d)

data de ativação;

e)

total de canais instalados, meio de transmissão rádio;

t)

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)

municipio e localidade

0)

nome da estação

d)

endereço da instalação

e)

data da ativação

O

tipo da estação (conforme a classiãcação)

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 definição 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 é menor ou
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igual ao número de acessos instalados por localidade/município registrados nos sistemas
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 TF1.

5.4.2.3 Verificar nos sistemas STEL a existência 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 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 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 iiscalizações presenciais nas I
estações de telecomunicações, cujas informações fornecidas pela prestadora indiquem
possíveis irregularidades.

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 estações de
radiocomunicação, está adequada à quantidade de canais instalados, verificados na
fiscalização;

e)
as licenças para flmcionamento da estação suportadas por meio de satélite estão
adequadas ao tipo das estações instaladas;
i)

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 é considerada “não conforme”, se qualquer condição do item anterior
não for satisfeita.

6 CONTROLE DE ALTERAÇÓES
' 'Í-' ::.CONTROLEDE ALTERA Ão

ESTA VEiâsÃozí'foºº DATA:] '/ '/'2"o'o7-

" ' ';.I'TEM/DESERIÇÃO ? j

7

.. il em “mm

_

I=Inclui ” A%,Altera '—'-r«;ª=1sxcim,ª;,

irTEM/DascmçÃo ?, »

"

'

ANEXOS

Não existem.
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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, 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 verificação do correto
procedimento para apuração do recolhimento 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 ﬁns 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;

(1) Lei nº 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;

0

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

4

i)

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 e

j)

Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008 — altera a Lei nº 5.070, de 7 de julho de
1966.

DEFINIÇÓES

Para ﬁns deste documento, são adotadas as definições constantes da regulamentação
referenciada na Seção 3.
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Sistema que automatiza o processo de gerenciamento e controle do cumprimento das metas do
Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU). Permite verificar dados do serviço de

telefonia Fixo—Comutado (STFC).

4.-2

SISTEMA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES — STEL

Sistema interativo da Anatel utilizado na gestão de informações técnicas e administrativas
relativas às entidades e estações de telecomunicações.
4.3

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CRÉDITOS DA ANATEL — SIGEC

Sistema que permite ”viabilizar o controle de todas as receitas da Anatel, no que se refere ao
lançamento, arrecadação e restituição, utilizando parâmetros dos diversos serviços de
telecomunicações ou de fontes de informação que influenciam direta ou indiretamente nos
valores a arrecadar.

4.4

ACESSOS INSTALADOS

Conjunto formado pelo número total de acessos em serviço, inclusive os destinados ao uso
coletivo, mais os acessos que, embora não ativados, disponham de todas as facilidades
necessárias à entrada em serviço.

4.5

ACESSOS INSTALADOS EQUIVALENTES

E o número correspondente, em acessos instalados, aos troncos/canais telefônicos de entrada,
determinado de acordo com a fórmula AIE =10 X TT, sendo:

— AIE - Acessos Instalados Equivalentes; e
— TT — Troncos/Canais Telefônicos de entrada (no caso de Troncos
Bidirecionais, considerar 50% do total como troncos/canais telefônicos de .
entrada).

4.6

TOTAL DE ACESSOS INSTALADOS «DA ESTAÇÃO DE COMUTAÇÃO

É determinado pela formula AI/E = AIE (Central Trânsito/Tandem) + AI (Central Local, ELR
ou ER), na qual:
— AI/E significa Acessos Instalados da Estação de Comutação;

— AIE significa Acessos Instalados Equivalentes; e
— AI significa Acessos Instalados.

5

DESCRIÇÃQ DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DOS ITENS DE
VERIFICAÇAO RELATIVOS A0 FISTEL

5.1

DISPOSIÇOES GERAIS

. 5.1.1 Metodologia e Procedimentos

Página 3 de 28

5.1.1.1 Este procedimento e' composto pela descrição dos métodos desenvolvidos p'ara a
verificação ao correto recolhimento de TFF e TFI.

5.1.1.2 Antes de iniciar os trabalhos em campo o agente de fiscalização deverá consultar o
sistema Norte a fim de se obter o Procedimento de Fiscalização vigente.
5.1.1.3 Antes de iniciar a fiscalização, o Agente de Fiscalização deverá possuir aceSso
completo ao módulo de consulta dos Sistemas Interativos da Anatel, módulos do SGMU,
SIGEC e STEL, além de outros que julgar pertinentes.
5.1.1.4 Para orientação quanto aos aspectos legais e para direcionamento dos trabalhos de
fiscalização, o Agente de Fiscalização poderá solicitar esclarecimentosa área demandante por
meio da Superintendênciaa qual está subordinado.

5.1.1.5 As fichas de avaliação detalhadas nos Anexos I a V podem ser usadas para execução
do procedimento defiscalização.
5.1.1.6 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.

5.1.1.7 As prestadoras do STFC devem ser fiscalizadas por área de atuação de acordo com o '
Contrato de Concessão ou o Termo de Autorização.
5.1. 1.8 As necessidades específicas para cada obrigação devem ser relacionadas pelo órgão
demandante, de forma clara e objetiva.
5.1.2 Métodos Estatisticos

5.1.2.1 Para os itens de verificação deste procedimento, quando aplicável, será adotado o
método estatístico da Amostragem de População Finita.

5.1.2.2 As verificações que envolvem uma grande quantidade de unidades a serem analisadas
(população finita de tamanho NWIVERSO) podem tornar-se impraticáveis. Nesse caso, obtém-se
uma amostra de tamanho namostm de tal forma que, com precisão e nível de confiança préestabelecidos, pode-se realizar a verificação das namostm unidades.

5.1.2.3 Neste procedimento, são adotados um nível de confiança de 95% e uma precisão de
8%, para os quais tem-se:
”

=

”mm

099 6NUNIVERSO

.

0,0064NWERSO + 0,954

5.1.3 ITENS DE VERIFICAÇÃO RELATIVOS AO
ESTAÇOES E ARRECADAÇAO D0 FISTEL DO STFC:

LICENCIAMENTO

DE

Os itens a serem verificados de acordo com os procedimentos descritos neste documento são:
a) Verificação da arrecadação das receitas de Fistel (TFI e TFF) das Estações de
Comutação do STFC (Serviço 171);

b) Verificação da arrecadação das receitas de Fistel (TFI e TFF) das Estações do
STFC/Radrotelefomco Estações Terrestres (Serviço 175), e
c) Verificação da arrecadação das receitas de Fistel (TFI e TFF) das Estaçõesdo
STFC/Radrotelef'omco Estações Terrenas (Serviço 176).
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. 5.2 'VERIFIÇAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DE FISTEL (TFI E
DAS ESTACOES DE COMUTAÇÃO Do STFC (SERVIÇO 171)
5.2.1 Definição

Este item refere—se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI e
TFF) das Estações de Comutação do STFC.
5.2.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação

5.2.2.1 O procedimento de fiscalização deverá iniciar com uma reunião técnica, registrada em
ata, com os representantes das áreas envolvidas da prestadora no processo de licenciamento e
arrecadação das taxas de fiscalização de FISTEL (TFI e TFF) das estações de comutação do
STFC. *

5.2.2.2 A prestadora deverá informar na reunião técnica quais os sistemas informatizados ou
outros meios utilizados para controlar o processo supracitado, com uma descrição sucinta de
suas funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização desses.
5.2.2.3 Solicitar inicialmente a prestadora apenas as seguintes informações:

.

a)

Relação de estações contendo:
— nome da estação;

— sigla da estação (mnemônico);
— tipo de estação (Estação Principal, ELR, ER, Armário Óptico, Multiplex
Digital e VSAT);

— iiinção (Local, Trânsito/Tandem ou Mista);
— endereço;
— município;
— localidade;

— coordenadas geográficas;
— data de entrada em operação comercial;
.

— troncos de entrada.(por ano);
— troncos de saída (por ano);
— troncos bidirecionais (por ano);
— acessos DDR (por ano);
— central principal de vinculação, nos casos de ELR, ER, Multiplex Digital
(MD), e VSAT e Armário Optico (AO);

— quantidade de acessos em serviço (por ano);
— quantidade de acessos instalados (por ano); e
— total de acessos instalados da estação de comutação (por ano).

b) RELAÇÃO DOS CÓDIGOS l_)E ACESSO EM SERVIÇO CONTENDO
AS SEGUINTES INFORMAÇOES:

"

—

recurso de numeração;

—

data da ativação;
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—

localidade;

—

município;

—-

sigla da estação (mnemônico). . .

5.2.2.4 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente de .
fiscalização deverá:

a) PARA OS CASOS DE FISCALIZAÇÓES EM CONCESSIONÁRIAS,
COMPARAR OS DADOS DOS SISTEMAS STEL E SGMU DA
SEGUINTE FORMA:
— identificar no SGMU localidades que possuam entre 301 e 600 habitantes,
pois são nestas que se encontram com mais frequência apenas uma estação
instalada;

,

-

— caso o número de reclamações filtradas na alínea anterior ultrapasse a 15.0 '
(cento e cinquenta) localidades, obter uma amostra destas, utilizando a
fórmula do item 5.1.2.3;

— a partir dos municípios contemplados na amostra da alínea anterior, identificar
no STEL as estações que atendem cada uma das localidades. OBS.: A lista de
estações cadastradas no sistema STEL pode ser obtida pela consulta Pesquisa
Estações por entidade/endereço (232/212);
— As divergências encontradas na comparação entre os dois sistemas, ou seja,
localidades com informações de atendimento por acessos individuais no
SGMU e sem identificação de estação licenciada no sistema STEL, podem
indicar irregularidades 'a serem apuradas em fiscalização presencial na
prestadora. O Agente de Fiscalização deverá solicitar os números das estações
no STEL que atendem as localidades encontradas nas divergências.
b) Obter no sistema STEL a lista de estações com situação “não licenciada”. OBS.:
A lista de todas estações pode ser obtida pela consulta Lista'Estações Entidade
(201). Vale salientar que no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a
opção “Todas”.
5.2.2.5 A fim de constatar a existência de estações não cadastradas e em Operação comercial,
deve-se requerer à prestadora, após recebidas as informações do item 5.2.2.3, os seguintes
dados:

a)

a complementação da resposta ao item 5.2.2.3 com o número de licenciamento
no STEL das estações;

b) quadro-resumo contendo o quantitativo de estações por faixa de licenciamento,
por ano; e
c) outros dados que o agente de fiscalização julgar necessário, com base nas
reuniões técnicas realizadas.

5.2.2.6 Enquanto aguarda a resposta das-informações solicitadas anteriormente, o agente de
fiscalização deverá a partir do sistema SIGEC, em Extrato de Lançamentos, para o
lançamento de TFF ocorrido por ano, obter o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento.

5.2.2.7 Em fiscalização presencial, realizar amostra da base de dados do Centro de Gerência
de Redes (CGR) da prestadora, de acordo com o item 5.1.2.3, e comparar com os dados
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- enviados em resposta ao item 5.2.2.5, com o objetivo de garantir que estes dados
confiáveis a análise a ser realizada no item 5.2.2.8.

5.2.2.8 Com base nas informações enviadas em resposta aos itens 5.2.2.3 e 5 .2.2.5, deve-se:

ª)

Certificar que as estações da resposta ao item 5.2.2.5 são as mesmas da respostaao item 5.2.2.3 e- confirmar se os números de licenciamento da estação
informados em resposta a alínea “a” do item 5.2.2.5 são os mesmos encontrados
no sistema STEL;

b)

Verificar se a resposta da alínea “a” do item 5.2.2.5 atende aos seguintes
critérios:
— Para a Central de Comutação Local (Central Principal), será considerado 0
total de Acessos Instalados, incluindo aqueles dos ELRs, com capacidade
igual ou inferior a 2.048 Acessos Instalados, e ERS a ela Vinculados, desde
que instalados na mesma Area Local;

— Para ELR com capacidade superior a 2.048 Acessos Instalados, será
considerado 0 total de Acessos Instalados, de forma independente e similar à
de uma Central Principal, no endereço de sua localização; e
— Para ER e ELR localizado em área local distinta da Estação Principal ao qual
elas estão vinculadas, será considerado o total de Acessos Instalados, de

forma independente e similar à de uma Central Principal, no endereço de sua
localização.
'
Verificar na resposta ao item 5.2.2.5 estações que não possuam números de
licenciamento no STEL;

— Para os casos de fiscalizações em Concessionárias, unificar com as estações
obtidas a partir da alínea “a” do item 5.2.2.4 que também não possuam
números de licenciamento no STEL;

d)

Comparar a alínea “b” do item 5.2.2.4 com a resposta ao item 5.2.2.5, para
identificar estações não licenciadas no sistema STEL que constam como ativas
nas informações da prestadora;
A data efetiva de entrada em operação comercial da estação será a data mais '
antiga entre a de ativação do primeiro recurso de numeração de cada estação,
obtida a partir da resposta a alínea “a” do item 5.2.2.3, e a de entrada em
operação comercial informada em resposta ao item 5.2.2.5.
A partir do resultado do item anterior, verificar se a data do primeiro
licenciamento no sistema STEL antecede a analise realizada anteriormente.
OBS.: A data do primeiro licenciamento pode ser extraída a partir da Pesquisa
Estações por entidade/endereço (232/212), no STEL. Vale salientar que no
campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a opção “Licenciadas”.

s) Comparar o resultado obtido no item 5.2.2.6 com a resposta a alínea “b” do item
5.2.2.5. Caso sejam encontradas divergências no quantitativo por faixas, agrupar
as estações da resposta a alínea “a” do item 5.2.2.5 por faixa de licenciamento e
comparar com a faixa em que a estação se encontra no boleto de TFF do SIGEC.
OBS.: Os boletos de TFF podem ser extraídos a partir do Extrato de

Página 7 de 28

Procedimento de Fiscalizaçãº do Fundo de__ELsga,l_i_za_çãp_c_l,as Telecomunicações nas Empresas do Serviço Telefônica Eixº
Comutado (STFC) / FIS.PF.021 / Vers '

Lançamentos, no SIGEC. Vale Salientar que no campo “Receita” devera ser selecionada a opção “1329 — Taxa de Fiscalização de Funcionamento”. .
5.2.3 Cálculo do imposto devido

5.2.3.1 Para estações não licenciadas e operando comercialmente, será devida:
a)

uma TFI; e

b). uma TFF para cada ano, desde a sua ativação comercial, limitada a 5 (cinco)
anos retroativos à data da fiscalização;

5.2.3.2 Para estações licenciadas operando comercialmente antes do licenciamento será
devida uma TFF para cada ano desde a data de entrada em operação comercial ate' a data do
primeiro licenciamento, limitada a 5 (cinco) anos retroativos à data da fiscalização;
5.2.3.3 Para as estações operando comercialmente, em faixa superior da licenciada no sistema
STEL e constante no SIGEC, será devida:
a) a diferença entre o valor da TFI e o valor da TFI paga; e
b) a diferença entre o valor da TFF devida e o valor da TFF paga, para cada ano,
desde a mudança de faixa, limitada a 5 (cinco) anos retroativos à data da
fiscalização.
5.2.4 Critérios de Conformidade do Item de Verificação

5.2.4.1 Este item do procedimento é considerado “irregular” se for constatada pelo menos
uma das seguintes situações:
a) estação de comutação operando comercialmente e não licenciada no STEL;
b) estação de comutação operando comercialmente antes do devido licenciamento;
e) estação de comutação operando comercialmente, em faixa distinta da constante
no SIGEC.
5.2.4.2 O item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item 5.2.4.1 for
identiﬁcada.

5.3 VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DE“ FISTEL (TFI E TFF)
DAS ESTAÇOES DO STFC/RADIOTELEFONICO — ESTAÇOES TERRESTRES
(SERVIÇO 175)
5.3.1 Definição

Este item refere—se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI e
TFF) das Estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres.
5.3.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação

5.3.2.1 O procedimento de fiscalização deverá iniciar com uma reunião técnica, registrada em
ata, com os representantes das áreas envolvidas da prestadora no processo de licenciamento e
arrecadação das receitas de FISTEL das estações do STFC/Radiotelefônico —— Estações
Terrestres.

5.3.2.2 A prestadora deverá informar na reunião técnica quais os sistemas informatizados ou
outros meios utilizados para controlar o processo supracitado, com uma descrição sucinta de
suas funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização desses.
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- 5.3.2.3 Solicitar inicialmente da prestadora apenas a relação de estações contendo:
a)

nome da estação;

b) sigla da estação (mnemônico);
c)

endereço;

d) municipio;
e)

localidade;

Í)

coordenadas geográficas;

g)

data de entrada em operação comercial; e

h) quantidade total de canais instalados (por ano).
5.3.2.4 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente de
fiscalização deverá obter no sistema STEL a lista de estações com situação “não licenciada”.
OBS.: A lista de todas estações pode ser obtida pela consulta Lista Estações Entidade (201).
Vale salientar que no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a opção “Todas”.

5.3.2.5 A ﬁm de constatar a existência de estações não cadastradas e em operação comercial,
- deve-se requerer a prestadora, após recebidas as informações do item 5.3.2.3, os seguintes
dados:
'
a)

a complementação da resposta ao item 5.3.2.3 com o número de licenciamento

no STEL das estações;
a)

'

quadro-resumo contendo o quantitativo de estações por faixa de licenciamento,
por ano; e

b) outros dados que o agente de fiscalização julgar necessário, com base nas
reuniões técnicas realizadas.

5.3.2.6 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente de
fiscalização deverá a partir do sistema SIGEC, em Extrato de Lançamentos, para o
lançamento de TFF ocorrido por ano, obter o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento.
5.3.2.7 Em fiscalização presencial, realizar amostra da base de dados do Centro de Gerência
de Redes (CGR) da prestadora, de acordo com o item 5.1.2.3, e comparar com os dados
enviados em” resposta ao item 5.3.2.5, com o objetivo de garantir que estes dados são
confiáveis a análise a ser realizada no item 5.3.2.8.
5.3.2.8 Com base nas informações enviadas em resposta aos itens 5.3.2.3 e 5.3.2.5, deve-se:

a)

Certificar que as estações da resposta ao item 5.3.2.5 são as mesmas da resposta
ao item 5.3.2.3. Confirmar se os números de licenciamento da estação
informados em resposta a alínea “a” do item 5.3.2.5 são os mesmos encontrados
no sistema STEL;

b) Verificar na resposta ao item 5.3.2.5 estações que não possuam número de
licenciamento no STEL;

c)

Comparar o item 5.3.2.4 com a resposta ao item 5.3.2.5, para identificar estações
não licenciadas no sistema STEL que constam como ativas nas informações da
prestadora;
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d) Verificar se a data do primeiro licenciamento no sistema STEL antecede a data de entrada em operação comercial informada em resposta a alínea “’a’ do item
5.3.2.5. OBS.: A data do primeiro licenciamento pode ser extraída a partir da
Pesquisa Estações por entidade/endereço (232/212), no STEL. Vale salientar
que no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a opção “Licenciadas”.
e)

Comparar 5.3.2.5 Caso sejam encontradas divergências no quantitativo por
faixas, agrupar as estações da resposta à alíneaa
“ ” do item 5. 3.2. 5, por faixa de
licenciamento, e comparar com a faixa em que a estação se encontra no boleto
' de TFF do SIGEC. OBS.: Os boletos de TFF podem ser extraídos a partir do
Extrato de Lançamentos, no SIGEC. Vale salientar que no campo “Receita”
deverá ser selecionada a opção fºl329 — Taxa de Fiscalização de
Funcionamento”.

5.3.3 Cálculo do imposto devido

5.3.3.1 Para estações não licenciadas e operando comercialmente, será devida:
a)

uma TFI; e

b) uma TFF para cada ano, desde a sua ativação comercial, limitada a 5 (cinco)
anos retroativos à data da fiscalização;

5.3.3.2 Para estações licenciadas operando comercialmente antes. do licenciamento será
devida uma TFF para cada ano desde a data de entrada em operação comercial até a data do
primeiro licenciamento limitada a 5 (cinco) anos retroativos à data da fiscalização;
5.3.3.3 Para as estações operando comercialmente, em faixa superior da licenciada no sistema
STEL e constante no SIGEC, será devida:

a) uma TFI de acordo coma faixa constatada durante a fiscalização; e
b) a diferença entre o valor da TFF devida e o valor da TFF paga, para cada ano,
desde a mudança de faixa, limitada à 5 (cinco) anos retroativos à data da
fiscalização.
5.3.4 Critérios de Conformidade do Item de Verificação

5.3.4. 1 Este item do procedimento é considerado“<irregular” se for constatada pelo menos
uma das seguintes situações:
a) estação de STFC/Radiotelefônico —
comercialmente e não licenciada no STEL;

Estações

Terrestres

operando

b) estação de STFC/Radiotelefônico — Estações
comercialmente antes do devido licenciamento;

Terrestres

operando

c) estação de STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres operando
comercialmente, em faixa distinta da licenciada no sistema STEL e constante no
SIGEC.

5.3.4.2 O item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item 5.3.4.1 for
identificada.

5.4 VERIFIçAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DE FISTEL (TFI E TFF)
DAS ESTAçõES DO STFCRADIOTELEFÓNICO— ESTAÇÓES TERRENAS (SERVIÇO
176)
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5.4.1ª Definição
Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI e
TFF) das Estações do STFC/Radiotelefônico —— Estações Terrenas.
5.4.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação

5.4.2.1 O procedimento de fiscalização deverá iniciar com uma reunião técnica, registrada em
ata, com os representantes das áreas envolvidas da prestadora no processo de licenciamento e
arrecadação das receitas de FISTEL das estações do STFC/Radiotelefônico — Estações
Terrenas.
-

5.4.2.2 A prestadora deverá informar na reunião técnica quais os sistemas informatizados ou.
outros meios utilizados para controlar o processo supracitado, com uma descrição sucinta de
suas funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização desses.
'
Solicitar inicialmente da prestadora apenas a relação de estações contendo:
a)

nome da estação;

b) sigla da estação (mnemônico);
c)

endereço;

d) município;
e)

localidade;

Í)

coordenadas geográficas;

g) data de entrada em operação comercial;
h) diâmetro da antena; e
i)

tipo da estação:

— tipo B: estação terrena de pequeno porte com capacidade de transmissão e
diâmetro de antena inferior a 2,4 metros controlada por estação central
— tipo C: central controladora de aplicações de rede de dados e outras
— tipo D: estação terrena de grande porte com capacidade _de transmissão,
utilizada para sinais de áudio, vídeo, dados ou telefonia e outras aplicações,
com o diâmetro de antena superior 4,5 metros).
'
5.4.2.3 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente de
fiscalização deverá obter no sistema STEL estações com situação não licenciada.

OBS. 1: A lista de todas estações pode ser obtida pela consulta Lista Estações Entidade (201).
Vale salientar que no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a opção “Todas”.
OBS. 2: Caso a entidade fiscalizada seja a Brasil Telecom S.A., solicitar a
PVSSA/PVSS/SPV a lista de estações terrenas, tendo em vista que parte destas foram
licenciadas em bloco e por esse motivo, indisponíveis para consulta no sistema.

5.4.2.4 A ﬁm de constatar a existência de estações não cadastradas e em operação comercial,
deve-se requerer à prestadora, após recebidas as informações do item 5.4.2.2, os seguintes
dados:

a)

a complementação da resposta ao item 5.4.2.2 com o número de licenciamento
da estação no STEL;

. b) vincular estas as estações do serviço 171 — Estações de Comutação do STFC;
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c)

quadro-resumo contendo o quantitativo de estações por faixa de licencianãento, '
anualmente; e

d)

outros dados que o agente de fiscalização julgar necessário, com base nas
reuniões técnicas realizadas.

5.4.2.5 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente de
fiscalização deverá a partir do sistema SIGEC, em Extrato de Lançamentos, para ‘o
lançamento de TFF ocorrido por ano, obter o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento.
'
«

5.4.2.6 Em fisCalização presencial, realizar amostra da base de dados do Centro de Gerência
de Redes (CGR) da prestadora, de acordo com o item 5.1.2.3, e comparar com os dados
enviados em resposta ao item 5.4.2.4, com o objetivo de garantir que estes dados são
confiáveis a análise a ser realizadano item 5.4.2.7.
5.4.2.7 Com base nas informações enviadas em resposta aos itens 5.4.2.2 e 5.4.2.4, deve-se:

a)

Certificar que as estações da resposta ao item 5.4.2.4 são as mesmas da resposta
ao item 5 .4.2.2. Confirmar se os números de licenciamento da estação
informados em resposta a alínea “a” do item 5.3.2.5 são os mesmos encontrados
no sistema STEL; _

b)

Verificar na resposta ao item 5.4.2.4 estações que não possuam número de
licenciamento no STEL;
Comparar o item 5.4.2.3 com a resposta ao item 5.4.2.4, para identificar estações
não licenciadas no sistema STEL que constam como ativas nas informações da
prestadora;
A data efetiva de entrada em operação comercial da estação será a data mais
antiga entre a informada na resposta ao item 5.4.2.2, e a data de licenciamento
no STEL.

A partir do item anterior, comparar seu resultado com a data do, primeiro
licenciamento da estação de comutação a qual ela foi vinculada, conforme
resposta ao item 5.4.2.4. A menor destas duas datas será considerada a data de
entrada efetiva em operação comercial do serviço 176 para efeito de cálculo das
taxas de fiscalização. OBS.: A data do primeiro licenciamento pode ser extraída
a partir da Pesquisa Estações por entidade/endereço (232/212), no STEL. Vale
salientar que no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a opção
“Licenciadas”.
Comparar o resultado obtido no item 5.4.2.5 com a resposta a alínea “b” do item
5.4.2.4. Caso sejam encontradas divergências no quantitativo por faixas, agrupar
as estações da resposta a alínea “a” do item 5 .4.2.4, por faixa de licenciamento,
e comparar com a faixa em que a estação se encontra no boleto de TFF do
SIGEC. OBS.: Os boletos de TFF podem ser extraídos a partir do Extrato de
Lançamentos, no SIGEC. Vale salientar que no campo “Receita” deverá ser
selecionada a opção,“1329 — Taxa de Fiscalização de Funcionamento”.
5.4.3 Cálculo do imposto devido

5.4.3.1 Para estações não licenciadas e operando comercialmente, será devida:

ª)

uma TFI; e
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b) uma TFF para cada ano, desde a sua ativação comercial, limitada a 5 (cinco“
anos retroativos à data da fiscalização;

5.4.3.2 Para estações licenciadas operando comercialmente antes do licenciamento será
devida uma TFF para cada ano desde a data de entrada em operação comercial até a data do
primeiro licenciamento limitada, a 5 (cinco) anos retroativos, à data da fiscalização.
5.4.4 Critérios de Conformidade do Item de Verificação

5_.4.4.1 Este item do. procedimento é considerado “irregular” se for constatada pelo menos
uma das seguintes situações:
a)

estação de STFC/Radiotelefônico — Estações Terrenas operando comercialmente
e não licenciada no STEL; e

b)

estação de STFC/Radiotelefônico— Estações Terrenas operando comercialmente
antes do devido licenciamento.

5.4.4.2 O item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item 5.4.4.1 for
identificada.

6
"

CONTROLE DE ALTERACOES
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Procedimentoge Fiscalização do Eundo de Fiscalizaçª; das Telecomunicações ngsfimpregasdq Serviçº Tclclfgnicgâixº

'

Comutado (STFC) / FIS.?F.021 / Versão “1’:

ANEXO I

ANA EH

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIçAÇôEs
_
SUPERINTENDENCIA DE RADIOEREQUENCIA E FISCALIZACAO“
GERENCIA GERAL DE FISCALIZACAO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES N.°-xxxx
ENTIDADE: xxxx

'

N.º FISTEL: xxxx

Do pedido: Em conformidade com o disposto no Contrato de Concessão ou Termo de
Autorização de Exploração do Serviço Telefônico Fixo Comutado — STFC, celebrado entre
essa Entidade e Agência Nacional de Telecomunicações — Anatel, notiﬁcamos Vossa
Senhoria a apresentar em até 10 dias úteis a partir do recebimento deste, as informações
abaixo relacionadas, sob pena de incorrer nas sanções previstas nestes instrumentos
contratuais:
] — Relação de todas as estações de comutação do STFC, contendo as seguintes informações,
conforme modelo TABELA 1:
a) nome da estação;

b) sigla da estação (mnemônico);
c) tipo de estação (Estação Principal, ELR, ER, Armário Óptico, Multiplex Digital ou
SAT);
d) Emção (Local, Trânsito/Tandem ou Mista);
e) endereço;
Í) município;
g) localidade;

h) coordenadas geográficas;
i)

data de entrada em operação comercial;

j) troncos de entrada (por ano);

k) troncos de saída (por ano);
l) troncos bidirecionais (por ano);

rn) acessos DDR (por ano);
II) central principal de vinculação, nos casos de ELR, ER, Multiplex Digital (MD), e VSAT
Armário Optico (A0);

0) quantidade de acessos em serviço (por ano);
p) quantidade de acessos instalados (por ano); e
q) total de acessos instalados da estação de comutação (por ano).
2 - Relação de todos os códigos de acesso em serviço associados ao STFC, contendo as .
seguintes informações, conforme modelo da TABELA II:
a) recurso de numeração;
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(

b) data da ativação;
0) localidade;

d) municipio;
e) sigla da estação (mnemônico).
3- Relação de todas as estações do STFC/Radiotelefônico— Estações Terrestres, contendo as
seguintes informações, conforme modelo da TABELA III.
a) nome da estação;
b) sigla da estação (mnemônico);
c) endereço;

d) município;
e) localidade;
Í) coordenadas geográficas;

g) data de entrada em operação comercial; e
h) quantidade total de canais instalados (por ano).
. 4 - Relação de todas as estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrenas, contendo as
seguintes informações, conforme modelo da TABELA IV:;
a) nome da estação;
b) sigla da estação (mneumônico);
c) endereço;

d) município;
e) localidade;
' i) coordenadas geográficas;
g) data de entrada em operação comercial;
diâmetro da antena; e

tipo da estação:
.

tipo B: estação terrena de pequeno porte com capacidade de transmissão e diâmetro de antena inferior a
2,4 metros controlada por estação central
tipo C: central controladora de aplicações de rede de dados e outras

tipo D: estação terrena de grande porte com capacidade de transmissão, utilizada para sinais de áudio,
video, dados ou telefonia e outras aplicações, com o diâmetro de antena superior 4,5 metros.
Obs. 1: As informações deverão ser fornecidas em meio eletrônico.

Representante da Entidade:
Nome:

.

Assinam
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TABELA I

NOME DA
ESTAÇAO

SIGLA DA
ESTAÇAO

ACEssos
ESTAÇÃO
Aºgããºs TRºNººS
DATA
m PRINCIPAL m
COMERCIAL
“& SAIDA Em
ª INST ﬂ

FUNÇÃO

Endere o: Endereço onde a estação está instalada
Localidade: Localidade onde a esta ão está instalada
Data Comercial: Data de entrada em operação comercial
Troncos ENT: Troncos de entrada, em 31 de dezembro, para os
anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008
Troncos BID: Troncos bidirecionais, em 31 de dezembro, para os
anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008
Acessos SERV: Acessos em serwço, em 31 de dezembro, para os

* cessos DDR: total de acessos DDR
roncos SAÍDA: Troncos de saída, em 31 de dezembro, para os anos

2004, 2005, 2006, 2007 e 2008
Estação Principal: Central principal de vinculação, nos casos de ELR,
ER, Multiplex Digital (MD), e VSAT e Armário Optico (AO)
* cessos INST: Acessos telefônicos instalados, em 31 de dezembro,
os anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008
para
anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008
Acessos TOT: Total de acessos (soma dos acessos instalados com acessos equivalentes e DDR), inclusive acessos equivalentes, em 31 de
dezembro, para os anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008

*
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Procedimento de Fiscaliza ão do Fundoªc Fiscalização das Telecºmunicações nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) /'FIS.PF.021 / Versão “l ”-

TABELA II
RECURSO

DATA ATIVAÇÃO

LOCALIDADE

MUNICÍPIO

SIGLA ESTAÇÃO

Defini ão dos cam os:
Recurso: Código de acesso do assinante
Data Ativação: Data de ativação do código de acesso do assinante
Localidade: Localidade do código de acesso do assinante
Municipio: Município do código de acesso do assinante
Sigla Estação: Sigla da estação do código de acesso do assinante
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TABELA III
NOME DA
ESTAÇÃO

SIGLA DA
ESTAÇÃO

»

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

LOCALIDADE

COORDENADAS

DATA
COMERCIAL

TOTAL CANAIS

Defini ão dos cam os:

Nome da Estação: Nome da estação
Sigla da Estação: Sigla da Estação
Endereço: Endereço onde a estação está instalada
Muninicipio: Município onde a estação está instalada
Localidade: Localidade onde a estação está instalada
Coordenadas: Coordenadas da estação
Data Comercial: Data de entrada em operação comercial
Total canais: Total de canais instalados, em 31 de dezembro, para os anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008
'
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TABELA IV
NOME DA

SIGLA DA
ESTAÇAO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

LOCALIDADE

COORDENADAS

DATA
COMERCIAL

DIÃMETRO
ANTENA

TIPO ! _

Defini ão dos cam os:

Nome da Estação: Nome da estação
Sigla da Estação: Sigla da Estação
Endereço: Endereço onde a estação está instalada
Muninicipio: Município onde a estação está instalada
Localidade: Localidade onde a estação está instalada
Coordenadas: Coordenadas da estação
Data Comercial: Data de entrada em operação comercial

Tipo: Tipo da estação:
.
tipo B: estação terrena de pequeno porte com capacidade de transmissão e diâmetro de antena inferior a 2,4 metros controlada

por estação central.

'

“

tipo C: central controladora de aplicações de rede de dados e outras.
_ tipo D: estação terrena de grande porte com capacidade de transmissão, utilizada para sinais de áudio, vídeo, dados ou telefonia e
outras aplicações, com o diâmetro de antena superior 4,5 metros.

. _
.

Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicacoes nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo

cºmutado(STFCVFISPFOZI/Velsaol

ANEXO II

'

'. ’-

_
AGENCIA NACIpNAL DE TELECOMUNICACOES
_"
) SUPERINTENDENCIA DE RADIOFRE_QUENCIA E FISCALIZACAO
ANAÉL GERENCIA GERAL DE FISCALIZACAO
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÓES N.º xxxx

Em xx/xx/xxxx

ENTIDADE: xxxx
N.° FISTEL: xxxx

D0 pedido: Em conformidade com o disposto no Contrato de Concessão ou Termo de
Autorização de Exploração do Serviço Telefônico Fixo Comutado — STFC, celebrado entre
essa Entidade e Agência Nacional de Telecomunicações — Anatel, notificamos Vossa Senhoria
a apresentar em até 10 dias úteis a partir do recebimento deste, as informações abaixorelacionadas, sob pena de incorrer nas sanções previstas nestes instrumentos contratuais:

1.1.1 1 — Complementar com o número de licenciamento da estação no STEL, as relações
de todas as estações constantes nas TABELA I, TABELA III e TABELA IV do RI enviado
anteriormente.

1.1.2
1.1.3 2 - Quadro-resumo contendo o quantitativo de estações por faixa de licenciamento, em
31 de dezembro, para os anos de 2004 a 2008, conforme Tabela abaixo, para os serviços:
'

Serviço 171 — STFC ;

'

Serviço 175 - STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres; e

'

Serviço 176 — STFC/Radiotelefônico — Estações Terrenas.

Obs. 1: As informações deverão ser fornecidas em meio eletrônico.

Representante da Entidade:
Nome:

,

«
_
Assmatura:

Cargo
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TABELA
Tipo de Estação

"
Descrição da Taxa

Valor Unitário Estação

"
Quantidade

Qtde com mudança de faixa Valor com mudança de faixa

Tiãyggªtªªrão

Defini ão dos cam os:
Tipo de Estação: Conforme classificação das faixas de licenciamento por serviço
Descrição da Taxa: Conforme classificação das faixas de licenciamento por serviço
Valor Unitário Estação: Valor pago para cada estação por faixa de licenciamento
Quantidade: Total de estações por faixa de licenciamento por serviço
Qtde com mudança de faixa: Quantidade de estações com mudança para o serviço 171
Valor com mudança de faixa: Valor pago para as estações para o serviço 171
Subtotal por Tipo de Estação: Valor pago conforme classificação das faixas de licenciamento por serviço
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ANEXO III

FICHA DE AVALIAÇÃO
VERIFICAÇÃO DA ANRRECADAÇÃO DAS RECEITAS DE FISTEL (TFI E TFF) DAS
ESTACOES DE COMUTAÇAO DO STFC (SERVIÇO 171)
IMelosdefiscallzação

ªInformaçoesa seremobtldas comaprestadora
0i realizadaEE uma reunião tecmca com a prestadoraaﬁmEdeseª
gobter informações quanto aos sistemas informatizados ou meios El Sim

Toi

enViado Requerimento

de Informações

solicitando

as,

ginformações do item 5.2.2.3?

El Sim ‘

Período analisado:
F01 enviado Requerimento
ginformações do item 5.2.2.5?

de Informações

solicitando

as

El Sim

Período analisado:
Em fiscalização presencial, foi realizada amostra da base de dados
Edo Centro de Gerência de Redes (CGR) da prestadora, de acordo
.
.
.
El S1m
gcom o item 5.1 ..2 3, e se comparou com os dados env1ados em;

gElNão

,,
,,,
,.,
.,
,
:DNaO
,,
,,

gresposta ao item 5.2.2. 5?
os sistemas da Anat '

es que possuam entre 301 e 6

El Sim

abitantes no SGMU?
Para os casos em que a quantidade de localidades da alíenaa
“ ” do
Eitem 5.2.2.4u1trapassou a 150 (cento e cinquenta) localidades, foi El Sim
obtida amostra de acordo com o item 5.1.2.3?
EA partir dos municípios contemplados na amostra da alíneaa
“ ” dOg
item 5.2.2.4, foram identificadas no STEL as estações queEÉEl Sim

atendem cadaumadas localidades?
E
oi 0bt1da no Sistema STEL a 11sta deestaçoescoms1tuaçaoI1
licenciada”?
Fgoi obtido, para os lançamentos de TFF ocorridos por ano, 0E
gquantitativo de estações por faixa de licenciamento no Sistema El Sim
gSIGEC, em Extrato de Lançamentos?

mparaçaoentre"àssubalmeasSegunda”
E“terceira” da alinea “a” do item 5.2.2.4 e identificadas localidadeSg
Ecom informações de atendimento por acessos individuais no;El Sim
ESGMU e sem identificação de estação licenciada no Sistema

gEINão

ESTEL?
EFoi obtido na prestadora o número das estações do STEL queí El
Sim

EEI Não

ªtendemaslºcahdªdesenººntradªsnºresultªdºdªººmpªrªçaº
Páelna2E2HEE28

A prestadora informou todos os números das estações do STEL:
que atendem as localidades encontradas no resultado da%
“comp“
Foi ce
_ que s estaçõ
mesmas da resposta ao item 5.2.2.3?

.

Foi confirmado se os números de licenciamento da estaçãoª
informados em resposta a alínea “a” do item 5.22. 5são osg

mesmºsenwrztrªdºsnºSlstâmãSTEL?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foi verificado se na resposta da alínea “a” do item 5.2.2. 5, todo
os ELRs ou ERS, com capacidade igual ou inferior a 2.048E EI Sim

.
EEINao

Acessos Instalados, estão vinculados a uma Central de Comutação
Foi verificado se na resposta da alínea “a” do item 5.2.2. 5,todo
os ELRs com capacidade superior a 2.048 Acessos Instalados,É
estão licenciados forma independente e similar à de uma Central El S11n

El Nao

Foi verificado se na resposta da alínea “a” do item 5.2.2. 5, todo

ER e ELR localizado em area local distinta da Estação Principal=

.

ao qual elas estão Vinculadas, foi considerado o total de Acessos El Sim
Instalados, de forma independente e similar à de uma Central?

El Não

Para os casos de fiscalizações em Concessionárias, foram,
unificadas as estações sem número de licenciamento no STELg
identificadas a partir da resposta ao item 5.2.2.5com as estaçõesg
obtidas a partir da alínea “a” do item 5.2.2.4 que também nãog
"possuiamnumeros delicenciamentono STEL?
Foi comparado a a11nea “b” do item 5.2.2.4 comarespostaa
item 5.2.2.5, para identificar estações não licenciadas no sistemag
Foram comparadas as datas de entrada em operação comercial .

informada em resposta ao item 5.2.2.5, com a data mais antiga de
ativação do primeiro recurso de numeração de cada estação,g

Foi verificado se a data do primeiro licenciamento no STEL e
anterior ao resultado obtido na alínea “h” do item 5.2.2.8?
Foi comparado o resultado obtido no item 5.2.2.6com a resposta a :

alínea “b” do item 5.2.2.5?
Foram encontradas divergências?
F ram agrupadasasEestaçoesdaresposta&alinea
“E”&“Síiê
5.2.2.5 por faixa de licenciamento e comparado com a faixa emg

. 6.116..6 estªçªºS6.666ontra .66bºletº d6 TEE61.6.SIGEC‘7
2. Critérios de Conformidade:
Regular Irregular
Todas as estações de comutação operando comercialmente estãog

licenciadas no STEL.

gTodasas estaçoes e comu ação operando cómercra men 6 es ao
* a mesma faixa de llcenc1amentodaconstanteno SIGEÇ.

alculodoImpostoDevrdo
;Para estações não licenciadas e operando comercialmente, for
alculada:
ma TFI?

D Sim

;DNão

ma TFF para cada ano, desde a sua ativação comercial, lirnltada

5 (cinco) anos retroativos à data da fiscalização?

Slm

iDNão

ara estações licenciadas operando comercialmente antes do
icenciamento, foi calculada:
ª
ma TFF para cada ano desde a data de entrada em operaçãoª
omercial ate' a data do primeiro licenciamento, limitada a 5% D Sim
cinco) anos retroativos à data da fiscalização?
Í
ara as estações operando comerciahnente, em faixa superior da
icenciada no sistema STEL e constante no SIGEC, foi calculada:

diferença entre o valor da TFI e o valor da TFI paga?

D Não

:| Sim

D Não

diferença entre o valor da TFF devida e o valor da TFF paga,;
ara cada ano, desde a mudança de faixa, limitada a 5 (Cinco) D Sim
anos retroativos à data da fiscalização?

D Não
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ANEXO IV“

FICHA DE AVALIAÇÃO

'“ VERIFIÇAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DE FISTEL (TFI E TFF) DAS
ESTAÇõES DO STFC/RADIOTELEFÓNICO— ESTAÇõES TERRESTRES (SERVIÇO
175)
....1.:.__Mºiºs..__ª_9_..fiscalizagãº=
Informações a serem obtidas com a prestadora:

.

.

Foi realizada uma reunião técnica com a prestadora a fim de se
Obter informações quanto aos sistemas informatizados ou meios D Sim
utilizados para controlar oprocesso supracitado?
Foi enviado Requerimento
informações do item 5.3.2.3?

de Informações

solicitando

;D Não

as

D Não

D Sim

Período analisado:

Foi enviado Requerimento de Informações
informações do item 5.3.2.5?

solicitando asÉ

D Sim

Período analisado:

Em fiscalização presencial, foi realizada amostra da base de dado :
do Centro de Gerência de Redes (CGR) da prestadora, de acordo
.
D Sim
.
.
com O Item 5.1.2.3, e se comparou com os dados enVIados em;

.

N
D Nao

Foi Obtida no sistema STEL a lista de estações com situação “nao
licenciada”?
Foi obtido, para os lançamentos de TFF ocorridos por ano,
quantitativo de estações por faixa de licenciamento no Sistema;
SIGEC, em Extrato de Lançamentos?
Verificação dos dados obtidos:
:
Foi certificado que as estaçõesdaresposta ao item 5. 3.2.5 são as

informados em resposta a alínea “a” do item 5. 3.2. 5são os;D Sim
mesmos encontrados no sistema STEL?

Foi verificado na resposta ao item 5.3.2.5 se há estações que não
D Sim

Foi comparado O item 5.3.2.5 com a resposta ao item 5.3.2.6, par
identificar estações não licenciadas no sistema STEL que constam D Sim

FS?5515156536"""se"""a"" ã£15716"" "EnmeirollcençlamentonOSTEL .
anterior a data de entrada em Operação comercial informada en1%El Sim
“ ” do item 5.3.2.5?
resposta a alíneaa

. »
D Não
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F01 comparado o resultado obtido no item 5.3.2. 6 com a respost

a alínea “b” do item 5.3.2.5?

Foram agrupadas as estações da resposta 5 alinea “a” do item
E5 3.2. 5 por faixa de licenciamento e comparado com a faixa emgD Sim
que a estação se encontra no boleto de TFF do SIGEC?
’

TFC/Radiotelefonico Estações Terrestr s
operando comercialmente est5o licenciadas no STEL.
;Todas as estações do STFC/Radlotelefonico Estações Terrestre :
foram licenciadas antes da entrada em operação comercial.
D

;Todas as estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres;
;operando comercialmente estão na mesma faixa de licenciamento D
da constante no SIGEC.
;_Calculod_0_ImpostoDev1do __ _
;Para estações não hcenc1adaseoperandocomerc1almentefo .
;calculada:

Uma TFI?

.3 Sim

Uma TFF para cada ano, desde a sua ativação comercial, limitada

;DNão

.

Slm

;DNão

;Uma TFF para cada ano desde a data de entrada em operaçãoª
;comercial ate' a data do primeiro licenciamento, limitada a 5;D Sim

;DNão

a 5 (cinco) anos retroativos 5 data da fiscalização?
Para estações licenciadas operando comercialmente antes do
;licenciamento, foi calculada:
ª

(cinco) anos retroativos 5 data da fiscalização?

;Para as estações operando comercialmente, em faixa superior da
11cenc1ada no sistema STEL e constante no SIGEC, foi calculada:

;Uma TFI de acordo com a faixa constatada durante aE
;D Sim

DNão

;A diferença entre o valor da TFF devida e o valor da TFF paga
;para cada ano, desde a mudança de faixa, limitada a 5 (cmco)D Sim
anos retroativos 5 data da fiscalização?

;DNão

fiscalização?
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ANEXOV
FICHA DE AVALIAÇÃO

,., VERIFIÇAÇÃO DA ARRECADAÇÃQ DAS RECEITASNDE FISTEL (TFI E TFF) DAS
' ESTACOES DO STFC/RADIOTELEFONICO — ESTAÇOES TERRENAS (SERVIÇO 176)
1. Meios de fiscalização:

Informações a serem obtidas com a prestadora:

Foi realizada uma reunião técnica com a prestadora a ﬁm de seE
obter informações quanto aos sistemas informatizados ou meios El Sim,

unhzadºSPªrªººntrºlªrºprocessosuprªºltªdºº
Foi enviado Requerimento de Informações
informações do item 5.4.2.2?

solicitando

’

......—W.;“,...“__...M.......__.......

as
EISim

%EINão

Período analisado:

Foi enviado Requerimento de Informações solicitando as
El Sim

informações do item 5.4.2.4?
Período analisado:

Emnsãaílzaçãopresenclalforreahzadaamostradabasededado .
do Centro de Gerência de Redes (CGR) da prestadora, de acordo
.

.

com o 1tem 5.1.2.3, e se comparou com os dados env1ados em;

.

N

D Slm

El Nao

resposta ao item 5.4.2.4?
....—........................

,Foi obtida no sistema STEL a lista de estações com situação “nã
licenciada”?
Para o caso da entidade fiscalizada seja a Brasil Telecom S.A., fo

solicitado a PVSSA/PVSS/SPV a lista de estações terrenas El Sim
"licenciadas em bloco?
Foi obtido, para os lançamentos de TFF ocorridos por ano, 0%
quantitativo de estações por faixa de licenciamento no sistemaE El Sim
SIGEC, em Extrato de Lançamentos?

%EINão

EEI Não

"”F”"ól certificado quéâãêãiãçoes da respoSta ao item 5.4.2.4 sao as
.
.
EI Sim
mesmas da resposta ao item 5.4.2.2?

Foi confirmado se os números de licenciamento, da estaçãoª
informados em resposta a alínea “a” do item 5.4.2.4 são os

N
El Nao

'

mesms;,s...99,0ºntrªdºs.39._ãiã£9m.$.IâL?
Foi verificado na resposta ao item 5424sehaestaçoesquena
pºSêªamnumerºsdehcenºlamentºnºSTEL
Foi comparado 0 item 5.4.2.3 com a resposta a em 5.4.2.4, p
identificar estações não licenciadas no sistema STEL que constam
como ativas nas informações da prestadora?
Foi obtida a data mais antiga a partir da comparação entre a datag
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5.4.2.2 e a data de licenciamento no STEL?

o1EEcomparado
o resultadodaalinea“dººdoltem54.2.7.“662% a.
Edata do primeiro licenciamento da estação de comutação a qualE
..f91 V1nculada conformerespostaa91tem 5.4.2.42__
oi comparado o resultado obtido no item 5.4.2. 5 comarespostaª

Ea alínea “bºº do item 5.2.2.4?
oram encontradasdivergen01as?
oram agrupadas as estações darespostaaalinea“aººdo1tem
54.2.4 por faixa de licenciamento e comparado com a faixa em

Eaue a estação se encontra no boleto de TFF do SIGEC?

,...Crlteljlºsd_e___Conformidade
ETodas as estações do STFC/Radlotelefomco—EstaçoesTerrenasÉ
operandocomer01almente estao hcenc1adas n9STEL
odas as estações do STFC/Radlotelefomco — EstaçoesTerrenas
oram licenciadas antes da entrada em operação comercial.
alculo do Imposto Devido
.
EPara estações não licenciadas e operando comercialmente, foig

goalculada:

Uma TPI?

:| Sim

Uma TFF para cada ano, desde a sua ativação comercial, limitadag
Ea 5 (cinco) anos retroativos à data da fiscalização?

_

El:l Slm

EPara estações licenciadas operando comercialmente antes do
glicenciamento, foi calculada:
E
Uma TFF para cada ano desde a data de entrada em operaçãoâ
Ecomercial até a data do primeiro licenciamento, limitada a Sg I.".I Sim
(cinco) anos retroativos à data da fiscalização?
E

El Não
N
D Nao

EEI Não
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_ ;;TÍTUL'ODO DOCUMENTO?
REGISTRO DE REUNIÃO
15 a 19/06/2009
KI;

1». Identificação

15.1. ”
1.2.
1.3.

Data: 15 a 19/06/2009
Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Local: Bloco “H”, 8° andar, Ala Norte, Sala de Reunião.

Assunto

Revisão do Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações nas
Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado - FISTEL (STFC) - FIS.PF.021.
Participantes

Adriano César Dias — PBOAO
Ailton Marques Fonseca — PBOAO

Alexandre Freitas de Lima — EROl
Carolina Ribeiro Ferreira — RFFCF4
Fabio Casotti — PB OAO
José Umberto Sverzut - ER—Ol

_

Luciana Rabelo Novato Ferreira — UO 001

, _

Aj,

Orlando Krepke Leiros Dias - UO—09.l
Janison Rezende Faria — ER04

Coordenação

Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização - RFFCFI
Registros

5.1

Os trabalhos foram iniciados com a presença do Gerente Operacional de Normas e Padrões
de Fiscalização — RFFCF 1, do Gerente Substituto Operacional de Fiscalização de Tributos
e Auditoria — RFFCF4 e do Gerente de Fiscalização e Supervisão Regional — RFFCF, que
apresentaram os objetivos da revisão e os resultados e documentos esperados quando de sua
conclusão.

5.2

No curso dos trabalhos, surgiram dúvidas sobre a interseção da fiscalização da “Classe 16”
e “Classe 17” com a fiscalização de arrecadação do Fistel, acerca do tratamento de ambos
os procedimentos. Isto incorreu em uma reunião com o Gerente de Fiscalização e
Supervisão Regional — RFFCF onde decidiu—se pelo tratamento das fiscalizações em
documentos distintos, ou seja, o licenciamento das Estações será baseado na Resolução 456
e a fiscalização da Arrecadação das receitas do Fistel, TFI e TFF, das Estações do STFC

%
ªa

1W1

“º'“TílTU/Lo DO DOCUMENTOÍÍ

''

""

REGISTRO DE REUNIÃO

ÁNÁYH

15 até/0612069

será tratado no Procedimento de Fiscalização do Fistel para as Concessionárias e
Autorizatárias do STFC.
Questionou—se também sobre a entrega dos Autos de Infração referentes ao PADO e PAF,
hoje entregues à Entidade em momentos diferentes, em oposição ao Decreto nº 70.235 de 6
de março de 1972 artigo 10º e 11º. A RFFCF deliberará posteriormente acerca deste
questionamento.
5.3

A Estrutura do Procedimento foi alterada para facilitar as fiscalizações pontuais em cada
demanda encontrada dentro do STFC: O Procedimento anterior tratava das demandas como
um único processo, gerando apenas 1'(um) item de verificação. Na nova revisão foi
decidido, pelo grupo, que a Estrutura do Procedimento deveria ser alterada de forma que
cada demanda do Serviço Telefônico Fixo Comutado fosse tratada de maneira separada,

possibilitando verificações independentes para cada tipo de serviço, conforme relacionado
abaixo:
- Verificação da arrecadação das receitas de Fistel das Estações de Comutação do STFC
(Serviço 171);
- Verificação da arrecadação das-_ receitas de Fistel das Estações do STFC/
Radiotelefônico — Estações Terrestresi'IC-Serviço 175);
- Verificação da arrecadação “das . receitas de Fistel das Estações do STFC/
Radiotelefônico- Estações Terrenas (Serviço 176).

5.4

Para elucidar dúvidas surgidas acerca do procedimento de licenciamento de Estações do
STFC/ Radiotelefônico - Estações Terrenas (Serviço 176), foram solicitadas as presenças
dos Servidores Afonso Rocha Ferreira Junior e Vinicius Borges Albernaz - PVSSA, para.
que fosse esclarecido como é realizado, pela Prestadora, o cadastro das estações no Stel e
como é feito o controle da Anatel.

5.5

O Grupo debateu sobre o posicionamento do TCU quanto a formula de amostragem de
população finita utilizada pela Agência, onde decidiu—se acatar as recomendações do TCU.

5.8

Ao ﬁm dos trabalhos, realizou—se uma revisão geral do documento seguida da realização
das Fichas de Avaliação e Requerimento de Informação Padrão, a serem incluídos ao final
do Procedimento. ?,
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ANÁFÉÁ

15 a 19/06/2009

6. Assinaturas

reitas de Lima

Ailton Marq

Fabio Casotti

%ch

s onseca

J sé Umbe o Sverzut

&
Orlando Krepke Leiros Dias

Luciana Rabelo Novato Ferreira
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Carlos Henrique Zambelli Carboneri
De:

.

CC- APC. Eventos

Enviado em: quinta-feira, 14 de maio de 2009 10:56

Para:

Carlos Henrique Zambelli Carboneri

Cc:

Alan Soares Miranda; Daniel Leite Santos Franca; Guilherme Soares de Castro; Luis Henrique
Almeida de Oliveira; Rafaela de Moraes Correa; Renato Lima de Oliveira

Assunto:

RES: Reserva da sala de reuniões — Bloco H, 8° Andar

Confirmado: sala de reuniões 8ºH, entre os dias 15 e 19 dejunho de 2009, das 8h
às 18h.
Observações:
1) Se os locais reservados forem o auditório do Espaço Cultural, 0 miniauditório (2°
andar- bloco "E" - ala sul) ou a sala de reuniões do 11° andar do bloco "H", os mesmos
serão abertos, minutos antes, por técnicos da empresa Dinâmica, que presta serviços a
Anatel.

2) Se o local reservado for a sala de reuniões do 8º andar do bloco "H" (ala sul), a
retirada e a devºlução da chave devem ser feitas diretamente com a recepcionista no
próprio andar.
‘3) Atenção: pede-se que as áreas promotoras das reuniões se responsabilizem pela
lista de preSença (modelo no SARD) e material escrevente (canetas e papéis).
Havendo necessidade de suporte da APO, pedimos que o mesmo seja requisitado
formalmente, via Memo ou e--mail, destacando os itens a serem fornecidos e o tipo de
colaboração desta Assessoria.
«“;-"?,,—
º v ,:w;
Outras informações:
Para os espaços listados no item 1 acima:Sr. Ari (ramal 2571), da empresa Dinâmica.

Para a sala de reuniões do 8º andar - bloco "H" — ala sul: Cláudio (ramal 2144)
O serviço de café, água e chá será oferecido no local: Dona Maura (ramal 2417).
Atenciosamente,
APC

-----Mensagem original---—-

-

De: Carlos Henrique Zambelli Carboneri
Enviada em: quarta-feira, 13 de maio de 2009 09:50
Para: CC - APC.Eventos
Assunto: Reserva da sala de reuniões — Bloco H, 8º Andar
Solicito que seja reservada a sala de reuniões do Bloco H, 8° Andar para a realização da reunião
do grupo designado para a Revisão do Procedimento de Fiscalização FIS.PF.021.

A reunião será realizada de 15 a 19/06/2009 no periodo das 8 às 18 horas, sob coordenação da
RFFCF1.
Aguardo confirmação.

Atenciosamente,

Carlos Carboneri
Ramal 2427 .

15/5/2009

NUMEROEQRIGE

,,
%%%&.

INFORME

Aprovação de Minuta de Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado — STFC— FIS.PF. 021 —
Versão “1”.

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

4.2. Contratos de Concessão e Termos de Autorização para prestação do STFC;
4.3. Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966 — cria o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações Fistel;

4.4. Lei 12.024, de 27 de agosto de 2009 — altera a Lei 5.070, de 7 dejulho de 1966;
4.5. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional;

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

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

4.8. Lei nº 9.691, de 22 de julho de 1998 — altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização da
Instalação por Estação, objeto do Anexo III da Lei 9.472/97;

4.9. Lei n° 11.652, de 07 de abril de 2008 — altera o percentual dos valores da Taxa de
Fiscalização de Funcionamento,
4. 10Resoluçao nº 456, de 16 de janeiro de 2007 - Altera a Non-ria,;““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 de novembro de
2002; e

4.11.Regulamento de Serviços de Telecomunicações — Resolução n.º 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 de2003);

Página 2 de 2 do Informe nº 6 ª /2009 — RFFCF/RFFC, de W/ <li/2009.

5.1. Considerando a necessidade de atualização do Procedimento de Fiscalização do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC— FIS.PF. 021, Versão “1”.
5.2. Considerando a realização da Consulta Interna nº 436, no período de 10/08 a 18/08/2009. .

5.3. Considerando a reunião realizada na Anatel sede, no periodo de 01/09 a 04/09/2009, para
analise das contribuições recebidas da Consulta Interna nº 436.
5.4. Considerando todas as proposições e deliberações oriundas da referida reunião, conforme
registro em anexo.
5.5. Considerando a Minuta de Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC —
FIS.PF.021, VerSão “1”, e as alterações efetuadas pela Gerencia de Normas e Padrões de
Fiscalização na estrutura e formatação do texto de forma a adequa-lo aos padrões dos
Procedimentos de Fiscalização.

6 PROPOSICAO
6.1. Considerando o exposto, sugerimos submeter a minuta anexa do Procedimento de
Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações nas Empresas do Serviço
Telefônico Fixo Comutado — STFC — FIS.PF.021 — Versão “1” ao Superintendente de
Radiofrequência e Fiscalização para sua aprovação ﬁnal por meio de Portaria.

7.1. Registro da Reunião realizada no período de 01/09 a 04/09/2009, quando se realizou a
análise das contribuições recebidas da Consulta Interna nº 436.
7.2. Proposta de Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC — FIS.PF.021, Versão “1”.
7. 3. Portaria de Aprovação do Procedimento de Fiscalização.
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CONSULTA INTERNA Nº 436

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).

Contribuição Nº 1 -_ (ID: 42073)
Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO
Lotação: ADPFA2

Data da Contribuição: 10/08/2009
Contribuição: 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) e à Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública

(CFRP).
Justificativa: 0 art. 33 da Lei 11.652, de 7 de abril de 2008, alterou o caput do
art. 8° da Lei 5.070, passando a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) a
corresponder a 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores fixados para a Taxa
de Fiscalização de Instalação (TFI), de modo que o resíduo resultante referente a
5% (cinco por cento) passou a compor a Contribuição de Fomento da Radiodifusão
Pública (CFRP), instituída pelo art. 32 da Lei 11.652, constando em seu Anexo os
valores a serem observados.
Por sua vez, o parágrafo 7°, do art. 32, da Lei 11.652, determina que compete à
Anatel "planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento da contribuição
prevista neste artigo, cabendo-Ihe promover as demais atividades necessárias à
sua administração".

Tendo em vista a coincidência entre os fatos geradores da contribuição e das taxas
acima, e com fins de se aproveitar de economias de escopo nas atividades de
fiscalização tributária da Anatel, justifica-se a adequação do objetivo do presente
procedimento de fiscalização também aos recolhimentos da Contribuição para o

Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP).
Demais adequações ao texto serão efetuadas, sendo a presente justificativa
adequada às demais alterações.

-

O processo estabelecido neste procedimento é aplicado para as demandas de
fiscalização sistêmicas e pontuais, independentemente do periodo, para verificação do
correto procedimento para apuração do recolhimento 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.

Contribuição Nº 2 - (ID: 42074)
Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO
Lotação: ADPFA2

Data da Contribuição: 10/08/2009
Contribuição: O processo estabelecido neste procedimento é aplicado para as
'demandas de fiscalização sistêmicas e pontuais, independentemente do período,
para verificação do correto procedimento para apuração do recolhimento da Taxa
de Fiscalização de Instalação (TFI), da Taxa de Fiscalização de Funcionamento
(TFF) e da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP),
possibilitando a análise de dados cadastrados pelas prestadoras nos sistemas da
Anatel.
Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVO.

Item. 5.DESCRICAODóPROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇAO150S ITENS
DE VERIFICAÇAORELATIVOS Ao FISTEL
5.1 DISPOSIÇÓES GERAIS
5.1.1 Metodologia e Procedimentos

5.1.1.1 Este procedimento é composto pela descrição dos métodos desenvolvidos para a
verificação ao correto recolhimento de TFF e TFI .
5.1.1.2 Antes de iniciar os trabalhos em campo. o agente de fiscalização deverá consultar
o sistema Norte a fim de se Obter o Procedimento de Fiscalização vigente.

5.1.1.3 Antes de iniciar a fiscalização, o Agente de Fiscalização deverá possuir acesso
completo ao módulo de consulta dos Sistemas Interativos da Anatel, módulos do
SGMU, SIGEC e STEL, além de outros que julgar pertinentes.
5.1.1.4 Para orientação quanto aos aspectos legais e para direcionamento dos trabalhos
de fiscalização, o Agente de Fiscalização poderá solicitar esclarecimentos à área
demandante por meio da Superintendência à qual está subordinado.
5. 1.1.5 As fichas de avaliação detalhadas nos Anexos Ia V podem ser usadas para
execução do procedimento de fiscalização.
'

5.1.1.6 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 cat-.
fatos fiscalizados.
5.1.1.7 As prestadoras do STFC devem ser fiscalizadas por área de atuação de acordo .
com o Contrato de Concessão ou o Termo de Autorização.

5.1.1.8 As necessidades específicas para cada obrigação devem ser relacionadas pelo
órgão demandante, deforma clara e objetiva.

Contribuição Nº 3 - (ID: 42075)
Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO
Lotação: ADPFA2
Data da Contribuição: 10/08/2009

.

Contribuição: 5.1.1.1 Este procedimento é composto pela descrição dos métodos
desenvolvidos para a verificação do correto recolhimento da TFF, da TFI e da CFRP.
Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVO.

É importante salientar a necessidade de se adequar também o título desse grupo
para:

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO Dos ITENS DE
VERIFICAÇÃO RELATIVOS As TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE
FUNCIONAMENTO (TFI E TFF/FISTEL) E A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA
RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP)
Item'5.1.3ITENS l)EVERIFICAÇAORELATIVOSA0LICENCIAMENTO
DEESTACOES EARRECADAÇAODQ FISTEL DO STFC
'

.

Os itens a serem verificados de acordo com os procedimentos descritos neste
documento são:
'
a) Verificação da arrecadação das receitas de Fistel (TFI e TFF) das
Estações de Comutação do STFC (Serviço 171);

b) Verificação da arrecadação das receitas de Fistel (TFI e TFF) das
Estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres (Serviço 175); e

c) Verificação da arrecadação das receitas de Fistel (TFI e TFF) das
Estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrenas (Serviço 176).

Contribuição Nº 4 - (ID: 42076)

Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO
Lotação: ADPFA2
Data da Contribuição: 10/08/2009
Contribuição: Os itens a serem verificados de acordo com os procedimentos
descritos neste documento São:

a), Arrecadação das Taxas de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento (TFI e
TFF/FISTEL) e da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP)
correspondentes às Estações de Comutação do STFC (Serviço 171);

b) Arrecadação das Taxas de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento (TFI e
TFF/FISTEL) e da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP)
correspondentes às Estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres
(Serviço 175); e

c) Arrecadação das Taxas de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento (TFI e
TFF/FISTEL) e da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP)
correspondentes às Estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrenas (Serviço
176).
Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVO.
É importante salientar a necessidade de se adequar também o título desse grupo
para:

5.1.3 ITENS DE VERIFICAÇÃO RELATIVOS AO LICENCIAMENTO DE ESTAÇOES E A
ARRECADAÇÃO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE
FUNCIONAMENTO ,(TFI E TFF/FISTEL) E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA
RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) DO STFC:

Éltem'5.2 VERIFICAÇAODAARRECADAÇAODASRECEITAS DE FISTEL . 3
3(TFI
ETFF) DAS ESTACOESDECOMUTAÇAODOSTFC(SERVIÇO 171) .

5.2.1 Definição

Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI
e TFF) das Estações de Comutação do STFC.

Contribuição Nº 5 - (ID: 42077)
Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO
Lotação: ADPFA2
Data da Contribuição: 10/08/2009

Contribuição: Este item refere—se à verificação do correto recolhimento das Taxas
de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento (TFI e TFF/FISTEL) e da
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública(CFRP) correspondentes às
Estações de Comutação do STFC (Serviço 171).
Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVOS.
É importante salientar a necessidade de se adequar também o título desse grupo
para:

5. 2 VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE
INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO (TFI E TFF/FISTEL) E DA CONTRIBUIÇÃO

PARA q FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) CORRESPONDENTES AS
ESTAÇOES DE COMUTAÇAO DO STFC (SERVIÇO 171)

5.2.2.1 O procedimento de fiscalização deverá iniciar com uma reunião técnica,
registrada em ata, com os representantes das áreas envolvidas da prestadora no processo
de licenciamento e arrecadação das taxas de fiscalização de FISTEL (TFI e TFF) das
estações de comutação do STFC.
5.2.2.2 A prestadora deverá informar na reunião técnica quais os sistemas
informatizados ou outros meios utilizados para controlar o processo supracitado, com
uma descrição sucinta de suas funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização
desses.
5.2.2.3 Solicitar inicialmente à prestadora apenas as seguintes informações:
a)

Relação de estações contendo:

— nome da estação;

— sigla da estação (mnemónico);
— tipo de estação (Estação Principal, ELR, ER, Armário Óptico,
Multiplex Digital e VSAT);
— função (Local, Trânsito/Tandem ou Mista);
— endereço;
— município;
— localidade;

— coordenadas geográficas;

— data de entrada em operação comercial;
— troncos de entrada (por ano);
— troncos de saída (por ano);
— troncos bidirecionais (por ano);
— acessos DDR (por ano);
— central principal de vinculação, nos casos de ELR, ER, Multiplex

Digital (MD), e VSAT e Armário Optico (AO);
— quantidade de acessos em serviço (por ano);
— quantidade de acessos instalados (por ano); e

— total de acessos instalados da estação de comutação (por ano).
b)

Relação dos códigos de acesso em serviço contendo as seguintes

informações:
—

recurso de numeração;

—

data da ativação;

—

localidade;

'

—

município;

—

sigla da estação (mnemônico).

5.2.2.4 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente
de fiscalização deverá:
a) Para os casos de fiscalizações em Concessionárias, comparar os
dados dos sistemas STEL e SGMU da seguinte forma:

— identificar no SGMU localidades que possuam entre 301 e 600
habitantes, pois são nestas que se encontram com mais frequência
apenas uma estação instalada;
— caso o número de reclamações filtradas na alínea anterior ultrapasse a
150 (cento e cinquenta) localidades, obter uma amostra destas,
utilizando a fórmula do item 5.1.2.3;

— a partir dos municípios contemplados na amostra da alínea anterior,
identificar no STEL as estações que atendem cada uma das localidades.
OBS.: A lista de estações cadastradas no sistema STEL pode ser obtida
pela consulta Pesquisa Estações por entidade/endereço (232/212);
— As divergências encontradas na comparação entre os dois sistemas, ou
seja, localidades com informações de atendimento por acessos
individuais no SGMU e sem identificação de estação licenciada no
sistema STEL, podem indicar irregularidades a serem apuradas em
fiscalização presencial na prestadora. O Agente de Fiscalização deverá
solicitar os números das estações no STEL que atendem as localidades
encontradas nas divergências.
b) Obter no sistema STEL a lista de estações com situação “não
licenciada”. OBS.: A lista de todas estações pode ser obtida pela consulta
Lista Estações Entidade (201). Vale salientar que no campo “Situação
Estação” deverá ser selecionada a opção “Todas”.
5.2.2.5 A fim de constatar a existência de estações não cadastradas e em operação
comercial, deve-se requerer à prestadora, após recebidas as informações do item 5.2.2.3,
os seguintes dados:

a) a complementação da resposta ao item 5.2.2.3 com o número de
licenciamento no STEL das estações;
b) quadro-resumo contendo o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento, por ano; e
'
c) outros dados que o agente de fiscalização julgar necessário, com base
nas reuniões técnicas realizadas.

5.2.2.6 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente
de fiscalização deverá a partir do sistema SIGEC, em Extrato de Lançamentos, para o
lançamento de TFF ocorrido por ano, obter o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento.

5.2.2.7 Em fiscalização presencial, realizar amostra da base de dados do Centro de
Gerência de Redes (CGR) da prestadora, de acordo com o item 5.1.2.3, e comparar com
os dados enviados em resposta ao item 5.2.2.5, com o objetivo de garantir que estes
dados são confiáveis a análisea ser realizada no item 5.2.2.8.

5.2.2.8 Com base nas informações enviadas em resposta aos itens 5.2.2.3 e 5.2.2.5, *,
deve-se:

a) _ Certificar que as estações da resposta ao item 5.2.2.5 são as mesmas
da resposta ao item 5.2.2.3 e confirmar se os números de licenciamento da
estação informados em resposta a alínea “a” do item 5.2.2.5 são os
mesmos encontrados no sistema STEL;

b) Verificar se a resposta da alínea “a” do item 5.2.2.5 atende aos
seguintes critérios:
— Para a Central de Comutação Local (Central Principal), será
considerado o total de Acessos Instalados, incluindo aqueles dos ELRs,
com capacidade igual ou inferior a 2.048 Acessos Instalados, e ERs a
' ela vinculados, desde que instalados na mesma Área Local;

— Para ELR com capacidade superior a 2.048 Acessos Instalados, será
considerado o total de Acessos Instalados, de forma independente e
similar à de uma Central Principal, no endereço de sua localização; e
— Para ER e ELR localizado em área local distinta da Estação Principal ao
qual elas estão vinculadas, será considerado o total de Acessos
Instalados, de forma independente e similar à de uma Central Principal,

no endereço de sua localização.
c) Verificar na resposta ao item 5 225 estações que não possuam
números de licenciamento no STEL;
— Para os casos de fiscalizações em Concessionárias, unificar com as
estações obtidas a partir da alínea “a” do item 5.2.2.4 que também não
possuam números de licenciamento no STEL;

(1) Comparar a alínea “b” do item 5.2.2.4 com a resposta ao item 5 .2.2.5,
para identificar estações não licenciadas no sistema STEL que constam
como ativas nas informações da prestadora;

e) A data efetiva de entrada em operação comercial da estação será a
data mais antiga entre a de ativação do primeiro recurso de numeração de
cada estação, obtida a partir da resposta a alínea “a” do item 5.2.2.3, e a de
entrada em operação comercial informada em resposta ao item 5.2.2.5.
f) A partir do resultado do item anterior, verificar se a data do primeiro
licenciamento no sistema STEL antecede a analise realizada
anteriormente. OBS.: A data do primeiro licenciamento pode ser extraída a
partir da Pesquisa Estações por entidade/endereço (232/212), no STEL.
Vale salientar que no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a

opção “Licenciadas”.
g) Comparar o resúltado obtido no item 5.2.2.6 com a resposta a alínea “b”
do item 5.2.2.5. Caso sejam encontradas divergências no quantitativo por
faixas, agrupar as estações da resposta a alínea “a” do item 5.2.2.5 por
faixa de licenciamento e comparar com a faixa em que a estação se
encontra no boleto de TFF do SIGEC. OBS.: Os boletos de TFF podem
ser extraídos a partirldo Extrato de Lançamentos, no SIGEC. Vale
salientar que no campo “Receita” deverá ser selecionada a opção “1329 —

Taxa de Fiscalização de Funcionamento”.

'

Contribuição Nº 6 - (ID: 42078)
Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO
Lotação: ADPFA2
Data da Contribuição: 10/08/2009

Contribuição: 5.2.2.1 O procedimento de fiscalização deverá iniciar com uma
reunião técnica, registrada em ata, com os representantes das áreas envolvidas da

prestadora no processo de licenciamento e arrecadação das Taxas de Fiscalização ,
de Instalação e de Funcionamento (TFI e TFF/FISTEL) e da Contribuição para o
Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) das Estações de Comutação do STFC

(Serviço 171).

'

5.2.2.6 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o
agente de fiscalização deverá obter o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento, a partir do sistema SIGEC, na opção CONSULTAS GERAIS/ EXTRATO
DE LANÇAMENTOS, para os lançamentos das receitas de TFF (código 1329) ou de
CFRP (código 4200) ocorridos por ano.

5.2.2.8 Com base nas informações enviadas em resposta aos itens 5.2.2.3 e
5.2.2.5, deve-se:
9) Comparar o resultado obtido no item 5.2.2.6 com a resposta a alínea “b” do item
5.2.2.5. Caso sejam encontradas divergências no quantitativo por faixas, agrupar
as estações da resposta à alínea “a” do item 5.2.2.5 por faixa de licenciamento e
comparar com a faixa em que a estação se encontra nos boletos da TFF ou da CFRP
do SIGEC. OBS.: Os boletos de TFF e de CFRP pode'm ser extraídos a partir do
Extrato de Lançamentos, no SIGEC. Vale salientar que no campo “Receita” podem
ser selecionadas a opção “1329 — Taxa de Fiscalização de Funcionamento” ou a
opção "4200 - Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública".
Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVO e com a finalidade

de dar melhor entendimento ao item 5.2.2.6. e 5.2.2.8. 9)

5.2.3.1 Para estações não licenciadas e operando comercialmente, será devida:
a)

uma TF1; e

b) uma TFF para cada ano, desde a sua ativação comercial, limitada a 5
(cinco) anos retroativos à data da fiscalização;

5.2.3.2 Para estações licenciadas operando comercialmente antes do licenciamento será
devida uma TFF para cada ano desde a data de entrada em operação comercial até a data
do primeiro licenciamento, limitada a 5 (cinco) anos retroativos à data da fiscalização;
5.2.3.3 Para as estações operando comerciahnente, em faixa superior da licenciada no
sistema STEL e constante no SIGEC, será devida:

a)

a diferença entre o valor da TFI e o valor da TFI paga; e

b)

a diferença entre o valor da TFF devida e o valor da TFF paga, p

cada ano, desde a mudança de faixa, limitada a 5 (cinco) anos retroativo
data da fiscalização.

Contribuição Nº 7 — (ID: 42079)

Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO
Lotação: ADPFA2
Data da Contribuição: 11/08/2009
Contribuição: 5.2.3 Cálculo dos tributos devidos

5.2.3.1 Para estações não licenciadas e operando comercialmente, será devida:
a) a TFI correspondente;

b) a TFF correspondente, para cada ano, desde a sua ativação comercial, limitada a
5 (cinco) anos retroativos à data da fiscalização, e

c) a CFRP correspondente, para Cada ano, desde a sua ativação comercial,
respeitando-se o ano de início de incidência da contribuição (2009) e o limite de 5
(cinco) anos retroativos à data da fiscalização.
5. 2. 3. 2 Para estações licenciadas operando comercialmente antes do licenciamento
será devida:

a) a TFF correspondente, para cada ano, desde a data de entrada em operação
comercial até a data do primeiro licenciamento, limitada a 5 (cinco) anos
retroativos à data da fiscalização;
b) a CFRP correspondente, para cada ano, desde a data de entrada em operação
comercial até a data do primeiro licenciamento, respeitando-se o ano de início de
incidência da contribuição (2009) e o limite de 5 (cinco) anos retroativos à data da
fiscalização.

5.2.3.3 Para as estações operando comercialmente, em faixa superior da licenciada
no sistema STEL e constante no SIGEC, será devida:
a) a diferença entre o valor da TFI correspondente e o valor da TFI paga;
b) a diferença entre o valor da TFF correspondente e o valor da TFF paga, para
cada ano, desde a mudança de faixa, limitada a 5 (cinco) anos retroativos à data
da fiscalização;
c) a diferença entre o valor da CFRP correspondente e o valor da CFRP paga, para
cada ano, desde a mudança de faixa, respeitando-se o ano de início de incidência
da contribuição (2009) e o limite de 5 (cinco) anos retroativos à data da
fiscalização.
Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVO.

É importante destacar a mudança no nome do item para 5.2.3 Cálculo dos tributos

devidos, utilizando-se um termo que engloba as taxas de fiscalização e a

* contribuição de fomento à radiodifusão pública.

Íltem.5.3VERIFICAÇAODAARRECADAÇAO DAS RECEITAS i)EFISTEL
?(TFI E TFF) DAS ESTAÇõES DO STFC/RADIOTELEFONICOESTAÇOES
,
, ,
;TERRESTRES (SERVIÇO 175) 5.3.1 Definição

Este item refere—se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI
e TFF) das Estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres.

Contribuição Nº 8 - (ID: 42080)
Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO

Lotação: ADPFA2
Data da Contribuição: 11/08/2009

Contribuição: Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas
de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento (TFI e TFF/FISTEL) e da
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) correspondentes às
Estações do STFC/Radiºtelefônico — Estações Terrestres (Serviço 175).
Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVOS.

É importante salientar a necessidade de se adequar também o título desse grupo
para:

5. 3 VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAs TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE
INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO (TFII E TFF/FISTEL) E DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) CORRESPONDENTES As
EsTAçõEs DO STFC/RADIOTELEFÓNICO- EsTAçõEs TERRESTRES (SERVIÇO 175)

5.3.2.1 O procedimento de fiscalização deverá iniciar com uma reunião técnica,
registrada em ata, com os representantes das áreas envolvidas da prestadora no processo
de licenciamento e arrecadação das receitas de FISTEL das estações do
'STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres.

5.3.2.2 A prestadora deverá informar na reunião técnica quais os sistemas
informatizados ou outros meios utilizados para controlar O processo supracitado, com
uma descrição sucinta de suas funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização
desses.
5.3.2.3 Solicitar inicialmente da prestadora apenas a relação de estações contendo:

a)

nome da estação;

b)

sigla da estação (mnemônico);

' c)

endereço;

d)

município;

e)

localidade;

f)

coordenadas geográficas;

g)

data de entrada em operação comercial; e

h)

quantidade total de canais instalados (por ano).

5.3.2.4 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente
de fiscalização deverá obter no sistema STEL a lista de estações com situação “não
licenciada”. OBS.: A lista de todas estações pode ser obtida pela consulta Lista Estações
Entidade (201). Vale salientar que no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada
a opção “Todas".
5.3.2.5 A fim de constatar a existência de estações não cadastradas e em operação
comercial, deve-se requerer a prestadora, após recebidas as informações do item 5.3.2.3,
os seguintes dados:
a) a complementação da resposta ao item 5.3.2.3 com o número de
licenciamento no STEL das estações;
a) quadro-resumo contendo o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento, por ano; e
b) outros dados que o agente de fiscalização julgar necessário, com base
nas reuniões técnicas realizadas.
5.3.2.6 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente
de fiscalização deverá a partir do sistema SIGEC, em Extrato de Lançamentos, para o
lançamento de TFF ocorrido por ano, obter o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento.
5.3.2.7 Em fiscalização presencial, realizar amostra da base de dados do Centro de
Gerência de Redes (CGR) da prestadora, de acordo com o item 5.1.2.3, e comparar com
os dados enviados em resposta ao item 5 .3.2.5, com o objetivo de garantir que estes
dados são confiáveis a análise a ser realizada no item 5.3.2.8.
5.3.2.8 Com base nas informações enviadas em resposta aos itens 5 .3.2.3 e 5 .3.2.5,
deve-se:

a) Certificar que as estações da resposta ao item 5 .3.2.5 são as mesmas
da resposta ao item 5.3.2.3. Confirmar se os números de licenciamento da
estação informados em resposta a alínea “a” do item 5.3.2.5 são os
mesmos encontrados no sistema STEL;

b) Verificar na resposta ao item 5.3.2.5 estações que não possuam
número de licenciamento no STEL;
c) Comparar o item 5.3.2.4 com a resposta ao item 5.3.2.5, para
identificar estações não licenciadas no sistema STEL que constam como
ativas nas informações da prestadora;

d) Verificar se a data do primeiro licenciamento no sistema STEL
antecede a data de entrada em operação comercial informada em resposta

a alínea “a” do item 5.3.2.5. OBS.: A data do primeiro licenciamento pode
ser extraída a partir da Pesquisa Estações por entidade/endereço
(232/212), no STEL. Vale salientar que no campo “Situação Estação”
deverá ser selecionada a opção “Licenciadas”.

e) Comparar 5.3.2.5 Caso sejam encontradas divergências no .
quantitativo por faixas, agrupar as estações da resposta à alínea “a” do
item 5.3.2.5, por faixa de licenciamento, e comparar com a faixa em que a
estação se encontra no boleto de TFF do, SIGEC. OBS.: Os boletos de TFF
podem ser extraídos a partir do Extrato de Lançamentos, no SIGEC. Vale
salientar que no campo “Receita” deverá ser selecionada a opção “1329 —
Taxa de Fiscalização de Funcionamento”.

Contribuição Nº 9 - (ID: 42081)

Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO
Lotação: ADPFA2
Data da Contribuição: 11/08/2009
Contribuição: 5.3.2.1 O procedimento de fiscalização deverá iniciar com uma
reunião técnica, registrada em ata, com os representantes das áreas envolvidas da
prestadora no processo de licenciamento e arrecadação das Taxas de Fiscalização
de Instalação e de Funcionamento (TFI e TFF/FISTEL) e da Contribuição para o
Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) das Estações do STFC/Radiotelefônico —
Estações Terrestres (Serviço 175).

5.3.2.5 A fim de constatar a existência de estações não cadastradas e em operação
comercial, deve-se requerer à prestadora, após recebidas as informações do item
5.3.2.3, os seguintes dados:
a) a complementação da resposta ao item 5.3.2.3 com o número de licenciamento
no STEL das estações;

b) quadro-resumo contendo o quantitativo de estações por faixa de licenciamento,
por ano; e
c) outros dados que o agente de fiscalização julgar necessário, com base nas
reuniões técnicas realizadas.

5.3.2.6 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o
agente de fiscalização deverá obter o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento, a partir do sistema SIGEC, na opção CONSULTAS GERAIS/ EXTRATO
DE LANÇAMENTOS, para os lançamentos das receitas de TFF (código 1329) ou de

CFRP (código 4200) ocorridos por ano.
5.3.2.8 Com base nas informações enviadas em resposta aos itens 5.3.2.3 e
5.3.2.5, deve-se:

e) Comparar o resultado obtido no item 5.3.2.6 com a resposta à alínea "b" do item
5.3.2.5. Caso sejam encontradas divergências no quantitativoçpor faixas, agrupar
as estações da resposta à alínea “a” do item 5.3.2.5, por faixa de licenciamento e
comparar com a faixa em que a estação se encontra nos boletos da TFF ou da CFRP
do

SIGEC. OBS.: Os boletos de TFF e de CFRP podem ser extraídos a partir do Exú,

de Lançamentos, no SIGEC. Vale salientar que no campo “Receita” podem ser & , ,
selecionadas a opção “1329 — Taxa de Fiscalização de Funcionamento” ou a opça

"4200 - Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública".

Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVO e com a finalidade
de dar melhor entendimento ao item 5.3.2.6. e ao item 5.3.2.8. e).

Observar que os itens abrangidos pelo item 5.3.2.5 estavam enumerados
incorretamente como a), a) e b).

5.3.3.1 Para estações não licenciadas e operando comercialmente, será devida:
a)

uma TFI; e

b) uma TFF para cada ano, desde a sua ativação comercial, limitada a 5
(cinco) anos retroativos à data da fiscalização;

5.3.3.2 Para estações licenciadas operando comercialmente antes do licenciamento será
devida uma TFF para cada ano desde a data de entrada em operação comercial ate' a data '
do primeiro licenciamento limitada a 5 (cinco) anos retroativos à data da fiscalização;
5.3.3.3 Para as estações operando comercialmente, em faixa superior da licenciada no
sistema STEL e constante no SIGEC, será devida:

a)

uma TFI de acordo com a faixa constatada durante a fiscalização; e

b) a diferença entre o valor da TFF devida e o valor da TFF paga, para
cada ano, desde a mudança de faixa, limitada a 5 (cinco) anos retroativos à
data da fiscalização.

Contribuição Nº 10 -"(1D: 42082)

Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO
Lotação: ADPFA2
Data da Contribuição: 11/08/2009

Contribuição: 5.3.3 Cálculo dos tributos devidos
5.3.3.1 Para estações não licenciadas e operando comercialmente, será devida:
a) a TFI correspondente;
b) a TFF correspondente, para cada ano, desde a sua ativação comercial, limitada a
5 (cinco) anos retroativos à data da fiscalização; e

c) a CFRP correspondente, para cada ano, desde a sua ativação comercial,

respeitando-se o ano de início de incidência da contribuição (2009) e o limite de 5
(cinco) anos retroativos à data da fiscalização.
5.3.3.2 Para estações licenciadas operando comercialmente antes do licenciamento

será devida:

a) a TFF correspondente, para cada ano, desde a data de entrada em operação
comercial até a data do primeiro licenciamento, limitada a 5 (cinco) anos

retroativos à data da fiscalização; e
b) a CFRP correspondente, para cada ano, desde a data de entrada em operação
comercial até a data do primeiro licenciamento, respeitando—se o ano de início de
incidência da contribuição (2009) e o limite de 5 (cinco) anos retroativos à data da
fiscalização. '
5.3.3.3 Para as estações operando comercialmente, em faixa superior da licenciada
no sistema STEL e constante no SIGEC, será devida:

a) a diferença entre o valor da TFI correspondente e o valor da TFI paga;
b) a diferença entre o valor da TFF correspondente e o valor da TFF paga, para
cada ano, desde a mudança de faixa, limitada a 5 (cinco) anos retroativos à data
da fiscalização;
c) a diferença entre o valor da CFRP correspondente e o valor da CFRP paga, para
cada ano, desde a mudança de faixa, respeitando-se o ano de início de incidência
da contribuição (2009) e o limite de 5 (cinco) anos retroativos à data da
fiscalização.
Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVO.

É importante destacar a mudança no nome do item para 5.3.3 Cálculo dos tributos
devidos, utilizando-se um termo que engloba as taxas de fiscalização e a
contribuição

de fomento à radiodifusão pública.

Item.54 VERIFICAÇAO DAARRECADAÇAODAS'RECEITASDE FTSTEL "
;(TFI E TFF)DAS ESTAÇÓES D0 STFC/RADIOTELEFONICO ESTAÇÓES
TERRENAS(SERVIÇO176) '
.
5.4.1 Definição .
Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI
e TFF) das Estações do STFC/Radiotelefôníco — Estações Terrenas.

Contribuição Nº 11 - (ID: 42083)

Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO
Lotação: ADPFA2
Data da Contribuição: 11/08/2009
Contribuição: 5.4.1 Definição

Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização
de Instalação e de Funcionamento (TFI e TFF/FISTEL) e da Contribuição para o

Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) correspondentes às Estações do
STFC/Radiotelefônico — Estações Terrenas (Serviço 176).

Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVOS.

É importante salientar a necessidade de se adequar também o título desse grupo
para:
5. 4 VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE
INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO (TFI E TFF/FISTEL) E DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CNFRP) CORRESPONDENTES AS
ESTAÇOES DO STFC/RADIOTELEFÓNICO— ESTAÇOES TERRENAS (SERVIÇO 176)
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5.4.2.1 O procedimento de fiscalização deverá iniciar com uma reunião técnica,
registrada em ata, com os representantes das áreas envolvidas da prestadora no processo
de licenciamento e arrecadação das receitas de FISTEL das estações do
STFC/Radiotelefônico — Estações Terrenas.

5.4.2.2 A prestadora deverá informar na reunião técnica quais os sistemas
informatizados ou outros meios utilizados para controlar o processo supracitado, com
uma descrição sucinta desuas funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização
desses.
Solicitar inicialmente da prestadora apenas a relação de estações contendo:
a)

nome da estação;

b)

sigla da estação (mnemônico);

e)

endereço;

d)

município;

e)

localidade;

f)

coordenadas geográficas;

g)

data de entrada em operação comercial;

h)

diâmetro da antena; e

i)

tipo da estação:.

— tipo B: estação terrena de pequeno porte com capacidade de
transmissão e diâmetro de antena inferior a 2,4 metros controlada por
estação central ,
— tipo C: central controladora de aplicações de rede de dados e outras
— tipo D: estação terrena de grande porte com capacidade de transmissão,
utilizada para sinais de áudio, vídeo, dados ou telefonia e outras
aplicações, com o diâmetro de antena superior 4,5 metros).
5.4.2.3 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente
de fiscalização deverá obter no sistema STEL estações com situação não licenciada.
OBS. 1: A lista de todas estações pode ser obtida pela consulta Lista Estações Entidade

(201). Vale salientar que no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a opção
“Todas”.

OBS. 2: Caso a entidade fiscalizada seja a Brasil Telecom S.A., solicitar a
PVS SA/PVSS/SPV a lista de estações terrenas, tendo em vista que parte destas foram

licenciadas em bloco e por esse motivo, indisponíveis para consulta no sistema.
5.4.2.4 A fim de constatar a existência de estações não cadastradas e em operação
comercial, deve-se requerer à prestadora, após recebidas as informações do item 5.4.2.2,
os seguintes dados:
a) a complementação da resposta ao item 5.4.2.2 com o' número de
licenciamento da estação no STEL;
b) vincular estas as estações do serviço 171 — Estações de Comutação do
STFC;

c) quadro-resumo contendo o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento, anualmente; e
(1) Outros dados que o agente de fiscalização julgar neceSsário, com base
nas reuniões técnicas realizadas.

5.4.2.5 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente
de fiscalização deverá a partir do sistema SIGEC, em Extrato de Lançamentos, para o
lançamento de TFF ocorrido por ano, obter o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento.
'
5.4.2.6 Em fiscalização presencial, realizar amostra da base de dados do Centro de
Gerência de Redes (CGR) da prestadora, de acordo com o item 5.1.2.3, e comparar com
os dados enviados em resposta ao item 5.4.2.4, com o objetivo de garantir que estes
dados são confiáveis a análise a ser realizada no item 5.4.2.7.
5.4.2.7 Com base nas informações enviadas em respostalaos itens 5.4.2.2 e 5 .4.2.4,
deve-se:
a)

Certificar que as estações da resposta ao item 5.4.2.4 são as mesmas

da resposta ao item 5.4.2.2. Confirmar se os números de licenciamento da
estação informados em resposta a alínea “a” do item 5.3.2.5 são os
mesmos encontrados no sistema STEL;

b) Verificar na resposta ao item 5.4.2.4 estações que não possuam
número de licenciamento no STEL;
c) Comparar o item 5.4.2.3 com a resposta ao item 5.4.2.4, para
identificar estações não licenciadas no sistema STEL que constam como
ativas nas informações da prestadora;

d) A data efetiva de entrada em operação comercial da estação será a
data mais antiga entre a informada na resposta ao item 5.4.2.2, e a data de
licenciamento no STEL.
e) A partir do item anterior, comparar" seu resultado com a data do
primeiro licenciamento da estação de comutação a qual ela foi vinculada,
conforme resposta ao item 5.4.2.4. A menor destas duas datas será
considerada a data de entrada efetiva em operação comercial do serviço
176 para efeito de cálculo das taxas de fiscalização. OBS.: A data do
primeiro licenciamento pode ser extraída a partir da Pesquisa Estações por

entidade/endereço (232/212), no STEL. Vale salientar que no campo
“Situação Estação” deverá ser selecionada a opção “Licenciadas”.
f) Comparar o resultado obtido no item 5.4.2.5 com a resposta a aline
“b” do item 5.4.2.4. Caso sejam encontradas divergências no quantitativo
“ ” do item 5.4.2.4, por
por faixas, agrupar as estações da resposta à alíneaa
faixa de licenciamento, e comparar com a faixa em que a estação se
encontra no boleto de TFF do SIGEC. OBS.: Os boletos de TFF podem
ser extraídos a partir do Extrato de Lançamentos, no SIGEC. Vale
salientar que no campo “Receita” deverá ser selecionada a opção “1329 —
Taxa de Fiscalização de Funcionamento”.

Contribuição Nº 12 - (ID: 42084)
Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO
Lotação: ADPFA2

Data da Contribuição: 11/08/2009
Contribuição: 5.4.2.1 O procedimento de fiscalização deverá iniciar com uma
reunião técnica, registrada em ata, com os representantes das áreas envolvidas da
prestadora no processo de licenciamento e arrecadação das Taxas de Fiscalização
de Instalação e de Funcionamento (TFI e TFF/FISTEL) e da Contribuição para o
Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) das Estações do STFC/Radiotelefônico —
Estações Terrenas (Serviço 176).
5.4.2.5 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o
agente de fiscalização deverá obter o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento, a partir do sistema SIGEC, na opção CONSULTAS GERAIS/ EXTRATO
DE LANÇAMENTOS, para os lançamentos das receitas de TFF (código 1329) ou de
CFRP (cédigo 4200) ocorridos por ano.

5.4. 2. 7 Com base nas informações enviadas em resposta aos itens 5. 4. 2. 2 e
5.4. 2.4, deve——s:e
f) Comparar o resultado obtido no item 5.4.2.5 com a resposta a alínea “b” do item
5.4.2.4. Caso sejam encontradas divergências no quantitativo por faixas, agrupar
as estações da resposta à alínea “a” do item 5.4.2.4, por faixa de licenciamento, e
comparar com a faixa em que a estação se encontra nos boletos da TFF ou da CFRP
do SIGEC. OBS.: Os boletos de TFF e de CFRP podem ser extraídos a partir do
Extrato de Lançamentos, no SIGEC. Vale salientar que no campo “Receita” podem
ser selecionadas a opção “1329 — Taxa de Fiscalização de Funcionamento” ou a
opção "4200 — Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública".

Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVO e com a finalidade
de dar melhor entendimento ao item 5.4.2.5. e 5.4.2.7. f)
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5.4.3.1 Para estações não licenciadas e operando comercialmente, será devida:
a)

uma TFI; e

b) uma TFF para cada ano, desde a sua ativação comercial, limitada a 5
(cinco) anos retroativos à data da fiscalização;

5.4.3.2 Para estações licenciadas operando comercialmente antes do licenciamento será
devida uma TFF para cada ano desde a data de entrada em operação comercial até a data
do primeiro licenciamento limitada, a 5 (cinco) anos retroativos, à data da fiscalização.

Contribuição Nº 13 - (ID: 42085)
Contribuidor: RODRIGO GURGEL CHERUBINO RIBEIRO

Lotação: ADPFA2
Data da Contribuição: 11/08/2009
Contribuição: 5.4.3 Cálculo dos tributos devidos

5.4.3.1 Para estações não licenciadas e operando comercialmente, será devida:
a) a TFI correspondente;

b) a TFF correspondente, para cada ano, desde a sua ativação comercial, limitada a
5 (cinco) anos retroativos à data da fiscalização; e
c) a CFRP correspondente, para cada ano, desde a sua ativação comercial,
respeitando—se o ano de inicio de incidência da contribuição (2009) e o limite de 5
(cinco) anos retroativos à data da fiscalização.

5.4.3.2 Para estações licenciadas operando comercialmente antes do licenciamento

será devida:
a) a TFF correspondente, para cada ano, desde a data de entrada em operação
comercial até a data do primeiro licenciamento, Iimitada a 5 (cinco) anos

retroativos à data da fiscalização;

'

b) a CFRP correspondente, para cada ano,” desde a data de entrada em operação
comercial até a data do primeiro licenciamento, respeitando—se o ano de início de
incidência da contribuição (2009) e o limite de 5 (cinco) anos retroativos à data da
fiscalização.
Justificativa: Conforme justificativa dada no item 1. OBJETIVO.

É importante destacar a mudança no nome do item para 5.4.3 Cálculo dos tributos
devidos, utilizando—se um termo que engloba as taxas de fiscalização e a

contribuição de fomento à radiodifusão pública.
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1. Identificação

Período: 01/09/2009 a 04/09/2009
Hora: 8 às 18 horas.
Local: Anatel -— Sede, sala de reuniões do 8Q andar, bloco H. No dia 02/09/2009, das 08 às
12 horas, realizou-se na sala de reuniões do 8Q andar, bloco E.

2. Objetivo

.

Análise das contribuições à consulta interna nº 436, referente ao Procedimento de Fiscalização do
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) FIS.PF.021.

3. Participantes

a exan relima g anatel. ov.br

(11) 2104—8772

Alexandre Freitas de Lima

Carolina Ribeiro Ferreira

RFFCF4

carolrf g anatel. ov.br

Davi Paris Rocha
Janison Rezende Faria

ERO3FS
ER04FS

(41) 3219-7032 , . ,davir g anatel;_ov.br
(31) 2101:6185.“ ' 'anison : anatel. _ov.br

Luciana Rabelo Novato Ferreira

UOOOlFS (61) 2312-2258

V " “lucianarrí g anatel ov.br

4. Pauta

.

4.1
4.2
4.3
4.4

Apresentação dos objetivos.
Análise das contribuições.
Revisão e elaboração do documento ﬁnal.
Avaliação dos trabalhos.

5. Tópicos Abordados

: Responsavº
Apresentação dos objetivos
Análise das contribuições e elaboração do
documento ﬁnal.
Revisão final e avaliação dos trabalhos.

01/09/2009
01/09/2009 à
04/09/2009
04/09/2009

6. Observações

Foi realizada a revisão do Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações do Serviço Telefônico Fixo Comutado (FIS.PF.021), com o objetivo de padronizá—
10 com o Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações do Serviço
Registro de Reunião — Análise das contribuições ao FIS.PF.021 — 01 a 04/09/2009
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04/09/2009

Móvel Pessoal (FIS.PF.027), incluindo o desmembramento dos itens de verificação de licenciamento e
arrecadação de cada serviço (171, 175 e 176) em tópicos distintos;
Foram “analisadas também as contribuições da consulta interna do FIS.PF.21, todas referentes à
apuração da Contribuição do Fomento para a Radiodifusão Pública (CFRP), sendo estas incluídas no
tanto no FIS.PF.021 quanto no FIS.PF.027.

Foi removido o Requerimento de Informação do Procedimento FIS.PF.021 e as fichas de
avaliação do FIS.PF.021 e do FIS.PF.027, com o objetivo de padronizar com o Procedimento
FIS.PF.038.
7. Assinaturas

Alexandre Freitas de Lima
,

Carolina Ribeiro Ferreira

Davi Paris Rocha

Janison Rezende Faria
Luciana Rabelo Novato Ferreira
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Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações nas Empresas doServiço Telefônico Fixo

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, referentes ao Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações - Fistel e a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública - CFRP.

2

APLICAÇÃO

O processo estabelecido neste procedimento é aplicado para as demandas de fiscalização
sistêmicas e pontuais, ' independentemente do período, para verificação do correto
procedimento para apuração do recolhimento da Taxa de Fiscalização de Instalação — TFI, da
Taxa de Fiscalização de Funcionamento — TFF e da Contribuição para o Fomento da.
Radiodifusão Pública, possibilitando a análise de dados cadastrados pelas prestadoras nos
sistemas da Anatel.

3

REFERENCIAS

Para ﬁns 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;

e) Lei nº 5.172, de 25 de outubro “de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional,
(1) Lei nº 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;

Í)

Lei n° 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 a 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;
11) Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela Resolução
nº 255, de 29 de março de 2001;

i)

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

j) . Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008 — altera a Lei nº 5.070, de 7 de julho de
1966; e
k) Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009 — altera a Lei nº 11.652, de 07 de abril de
2008.
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4

DEFINIÇÓES

referenciada na Seção 3 e as seguintes:
4.1

SISTEMA DE GESTÃO DE METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO - SGMU

Sistema que automatiza o processo de gerenciamento e controle do cumprimento das metas do
Plano Geral de Metas de Universalização — PGMU e permite verificar dados do STFC.

4.2

SISTEMA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES — STEL

Sistema interativo da Anatel utilizado na gestão de informações técnicas e administrativas
relativas às entidades e estações de telecomunicações.

4.3

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CRÉDITOS DA ANATEL — SIGEC

Sistema que permite viabilizar o controle de todas as receitas da Anatel, no que se refere ao
lançamento, arrecadação e restituição, utilizando parâmetros dos diversos serviços de
telecomunicações ou de fontes de informação que influenciam direta ou indiretamente nos
valores a arrecadar.

4.4

ACESSOS INSTALADOS

Conjunto formado pelo número total de acessos em serviço, inclusive os destinados ao uso
coletivo, mais os acessos que, embora não ativados, disponham de todas as facilidades
necessárias à entrada em serviço.

4.5

ACESSOS INSTALADOS EQUIVALENTES

E o número correspondente, em acessos instalados, aos troncos/canais telefônicos de entrada,
determinado de acordo com a fórmula AIE =10 x TT, sendo:

—- AIE -

Acessos Instalados Equivalentes,

— TT - Troncos/Canais Telefônicos de entrada (no caso de Troncos
Bidirecionais, considerar 50% do total como troncos/canais telefônicos de
entrada);

4.6

TOTAL DE ACESSOS INSTALADOS DA ESTAÇÃO DE COMUTAÇÃO

E determinado pela formula AI/E = AIE (Central Trânsito/Tandem) + AI (Central Local,
Estágio de Linha Remota — ELR ou Estágio Remoto - ER), sendo:

— AI/E - Acessos Instalados da Estação de Comutação,
— AIE - Acessos Instalados Equivalentes,
— AI

- Acessos Instalados;

5

DESCRIÇÃQ DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DOS ITENS DE
VERIFICAÇAO RELATIVOS AO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS
TELECOMUNICACOES - FISTEL

5.1

DISPOSIÇOES GERAIS
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5.1;1""Metodologia e Procedimentos

5.1.1.1 Este procedimento é composto pela descrição dos métodos desenvolvidos para a
verificação ao correto recolhimento de TFI, TFF e CFRP.
5.1.1.2 Antes de iniciar os trabalhos em campo o agente de fiscalização deverá consultar o
sistema Norte a fim de se obter o Procedimento de Fiscalização vigente.
5.1.1.3 Antes de iniciar a fiscalização, O Agente de Fiscalização deverá possuir acesso
completo ao módulo de consulta dos Sistemas Interativos da Anatel, módulos do SGMU,
SIGEC e STEL, além de outros que julgar pertinentes.

5.1.1.4 Para orientação quanto aos aspectos legais e para direcionamento dos trabalhos de
fiscalização, O Agente de Fiscalização poderá solicitar esclarecimentos à área demandante por
meio da Superintendência “à qual está subordinado.

5.1.1.5 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.
5.1.1.6 As prestadoras do STFC devem ser fiscalizadas por área de atuação de acordo com O
Contrato de Concessão ou o Termo de Autorização.
5.1.1.7 As necessidades específicas para cada obrigação devem ser relacionadas pelo órgão
demandante, de forma clara e objetiva.
5.1.2 Métodos Estatísticos

5.1.2.1 Para os itens de verificação deste procedimento, quando aplicável, será adotado o
método estatístico da Amostragem de População Finita.
5.1.2.2 As verificações que envolvem uma grande quantidade de unidades a serem analisadas
(população finita de tamanho NUNIVERSO) podem tornar-se impraticáveis. Nesse caso, obtém-se
uma amostra de tamanho namostm de tal forma que, com precisão e nível de confiança préestabelecidos, pode-se realizar a verificação das namo,“ Unidades.

5.1.2.3 Neste procedimento, são adotados um nível de confiança de 95% e uma precisão de
8%, para os quais tem-se:
0:96NUN1VERSO
n

= —.

“mºm

0,0064NUMVERSO + 0,954

5,13 Itens de Verificação Relativos ao licenciamento de Estações e arrecadação do Fistel
do STFC:

Os itens a serem verificados de acordo com os procedimentos descritos neste documento são:

a) 5.2
VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS ESTACOES DE
COMUTAÇAO DO STFC (SERVIÇO 171);
b) 5.3
VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FISTEL
(TFI E TFF) E DA CFRP DAS ESTAÇOES DE COMUTAÇAO DO STFC
(SERVIÇO 171); _
c) 5.4
VERIFICACAO DO LICENCIAMENTO DAS ESTACOES DO
STFC/RADIOTELEFONICO _ ESTACOES TERRESTRES (SERVIÇO 175);
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d) 5.5
VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FIL "
(TFI E TFF) E DA CFRP DAS ESTAÇõES DO STFC/RADIOTELEFÓ
— ESTAÇÓES TERRESTRES (SERVIÇO 175);
e)

5.6
VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS ESTACOES DO
STFC/RADIOTELEFÓNICO— ESTACOES TERRENAS (SERVIÇO 176); e

t) 5.7
VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FISTEL
(TFI E TFF) E DA CFRP DAS ESTACOES DO STFC/RADIOTELEFONICO
— ESTACOES TERRENAS (SERVIÇO 176).
5.2

VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS ESTACOES DE COMUTAÇÃO DO

STFC (SERVIÇO 171)

5.2.1 Definição
Este item refere—se à verificação do devido licenciamento das Estações de Comutação do
STFC.
5.2.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação

5.2.2.1 Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento das
Estações de STFC, desde o seu projeto até a ativação comercial das estações, contemplando:
a) A implantação;

b) O cadastro nos sistemas da operadora;
c)

O licenciamento;

d) A ativação experimental;
e)

A supervisão remota no Centro de Gerência de Rede - CGR; e

I)

A ativação comercial das estações, dentre outros que possam existir.

5.2.2.2 Solicitar à prestadora quais os sistemas informatizados ou outros meios utilizados para
controlar o processo supracitado, com uma descrição sucinta de suas funcionalidades,
incluindo a data inicial de utilização desses.

5.2.2.3 Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representantes das
áreas envolvidas da prestadora no processo de ativação das estações do STFC, desde o projeto
até a entrada em operação comercial.
5.2.2.4 Solicitar à prestadora as seguintes informações:
a)

Relação de estações contendo:
— Nome da estação,

— Sigla da estação (mnemôníco),

— Tipo de estação (Estação Principal, ELR, ER, Multiplex Digital - MD, Via
Satélite- VSAT e Armário Óptico- AO),
.
— Função (Local, Trânsito/Tandem ou Mista),
— Endereço,
— Município,
— Localidade,

— Coordenadas geográficas,
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— Data de entrada em operação comercial,

— Troncos de entrada (por ano),
— Troncos de saída (por ano),

— Troncos bidirecionais (por ano),
— Acessos Discagem Direta a Ramal - DDR (por ano),
— Central principal de Vinculação, nos casos de ELR, ER, MD, VSAT e A0,

— Quantidade de acessos em serviço (por ano),

— Quantidade de acessos instalados (por ano),
— Total de acessos instalados da estação de comutação (por ano); e

b) Relação dos códigos de acesso em serviço contendo as seguintes informações:
— Recurso de numeração,
— Data da ativação do recurso na central atual,
— Localidade,

— Município,
— Sigla da estação (mnemônico);

5.2.2.5 Enquanto aguarda a resposta'das informações solicitadas anteriormente, o agente de
fiscalização deverá:

a)

Para os caSos de fiscalizações em Concessionárias, comparar os dados dos
sistemas STEL e SGMU da seguinte forma:

— Identificar no SGMU localidades que possuam entre 301 e 600 habitantes,
pois são nestas que se encontra com mais frequência apenas uma estação
instalada,

Caso o número de ocorrências na alínea anterior ultrapasse a 150 (cento e
cinqiíenta) localidades, obter amostra destas, utilizando a fórmula do item
5.1.2.3,

A partir dos municípios contemplados na amostra da subalínea anterior,
identificar no STEL as estações que atendem cada uma das localidades. A
lista de estações cadastradas no sistema STEL pode ser obtida pela consulta
Pesquisa Estações por entidade/endereço (232/212),
As divergências encontradas na comparação entre os dois sistemas, ou seja,
localidades com atendimento por acessos individuais no SGMU e sem
identificação de estação licenciada no sistema STEL, podem indicar
irregularidades a serem apuradas em fiscalização presencial na prestadora. O
Agente de Fiscalização deverá solicitar os números das estações no STEL que
atendem as localidades encontradas nas divergências; e

b)

Obter no sistema STEL a lista de estações com situação “não licenciada”. A lista
de todas estações pode ser obtida pela consulta Lista Estações Entidade (201).
Salienta-se que no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a opção
“Todas”.
'

5.2.2.6 Solicitar à Superintendência responsável pelo serviço fiscalizado, a relação de todas as
estações licenciadas que tiveram renovação da validade de suas licenças, no período
fiscalizado.
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complementação da resposta com o número de licenciamento no STEL das estações eoutros

dados que o agente de Íiscalização julgar necessários, com base nas reuniões técnicas
realizadas.

5.2.2.8 Enquanto “aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente de

fiscalização deverá obter o quantitativo de estações por faixa de licenciamento através do
lançamento da TFF ocorrido por ano, no “Extrato de Lançamentos” do sistema SIGEC.
5.2.2.9 Em fiscalização presencial, realizar amostra da base de dados do Centro de Gerência
de Redes da prestadora, de acordo com o item 5.1.2.3, e comparar com os dados enviados em
resposta ao item 5 22.7, com o objetivo de garantir que estes dados são conÍiáveis para a
análise a ser realizada no item 5.2.2.10.
5.2.2.10 Com base nas informações dos itens 5.2.2.4, 5.2.2.7 e 5.2.2.9, deve-se:

a)

Certificar que as estações da resposta ao item 5.2.2.7 são as mesmas da resposta
ao item 5 2.2.4;

b) Confirmar se todas as estações identificadas no item 5.2.2.9 constam no sistema
STEL;
c) Verificar se a resposta ao item 5.2.2.7 atende aos seguintes critérios:
— Para a Central de Comutação Local (Central Principal), será considerado o
total de Acessos Instalados, incluindo aqueles dos ELRs, com capacidade
igual ou inferior a 2.048 Acessos Instalados, e ERS a ela vinculados,,desde
que instalados na mesma Área Local,
— Para ELR com capacidade superior a 2.048 Acessos Instalados, será
considerado 0 total de Acessos Instalados, de forma independente e similar à
de uma Central Principal, no endereço de sua localização,

— Para ER e ELR localizado em área local distinta da Estação Principal ao qual
elas estão vinculadas, será considerado o total de Acessos Instalados, de
forma independente e similar à de uma Central Principal, no endereço de sua
localização;
d) Verificar na resposta ao item 5.2.2.7 estações que não possuam números de
licenciamento no STEL;

— Para os casos de fiscalizações em Concessionárias, unificar com as estações
obtidas a partir da alínea “a)” do item 5.2.2.5 que também não possuam
números de licenciamento no STEL;
e)

Comparar a alínea “5.2.2.5b)” do item 5.2.2.5 corn a resposta ao item 5.2.2.9,
para identiﬁcar estações não licenciadas no sistema STEL que constam como
ativas nas informações da prestadora;

t)

Identificar a partir da resposta da alínea “5.2.2.4b)” do item 5.2.2.4 o recurso de
numeração mais antigo para cada estação;

g) Verificar se a data do primeiro licenciamento das estações no sistema STEL
antecede a data identificada no item anterior. A data do primeiro licenciamento
pode ser extraida a partir da Pesquisa Estações por entidade/endereço (232/212),
no STEL. Salienta-se que no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a
opção “Licenciadas”; e
'
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h) Agrupar as estações da resposta ao item 5.2.2.7 por faixa de licenciamento e
comparar com a faixa em que a estação se encontra no boleto de TFF do SIGEC.
Os boletos de TFF podem ser extraídos a partir do Extrato de Lançamentos, no

SIGEC. Vale salientar que no campo “Receita” deverá ser selecionada a opção
“1329 — Taxa de Fiscalização de Funcionamento”.

5.2.3 Critérios de Conformidade do Item de Verificação

5.2.3.1 Este item do procedimento é considerado “irregular” se for constatada pelo menos
uma das seguintes situações:

a) Estação de comutação operando comercialmente-e não licenciada no STEL;
b) Estação de comutação operando comercialmente antes do devido licenciamento;
ou
0) Estação de comutação operando comercialmente, em faixa distinta da
licenciada.

5.2.3.2 O item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item 5.2.3.1 for
identificada.
5.2.3.3 Para subsidiar o Processo Administrativo de Descumprimento de Obrigações - Pado, o
Agente de Fiscalização deverá informar no Auto de Infração: '

a) A identificação da estação;
b)

O endereço da estação;

c)

A data de ativação;

d) A data de licenciamento (se for o caso);

e) Faixa instalada;
f)

Faixa licenciada;

g) A quantidade de acessos instalados; e
h) A quantidade de TFIs, TFFs e CFRPs que poderiam ter sido recolhidas pela
prestadora, caso as estações fossem licenciadas devidamente.

5.3 VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃONDAS RECEITAS DO FISTEL (TFI E TFF) E
DA CFRP DAS ESTACOES DE COMUTAÇAO DO STFC (SERVIÇO 171)
5.3.1 Definição

Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI e
TFF) e da CFRP das Estações de Comutação do STFC.
5.3.2 Metodologia e Procedimentos de Averiguação

5.3.2.1 O Agente de Fiscalização deve extrair do Sistema SIGEC relação de todas as estações

de comutação do STFC, licenciadas no período e região fiscalizada.
5.3.2.2 Verificar no sistema SIGEC se foram gerados os respectivos boletos dos tributos para
todas as estações licenciadas no período e região fiscalizados constantes do STEL. Verificar
também se os débitos das estações constantes do SIGEC estão de acordo com as faixas
licenciadas no STEL.
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5.3.2.3 Com base nas solicitações do item 5.2.2.6, identificar no sistema SIGEC se
gerados os débitos de TFI para todas as estações que tiveram suas licenças renovadas.

5.3.2.4 Solicitar a entidade fiscalizada o comprovante de recolhimento de todas as taxas de
fiscalização e da CFRP das estações de comutação de STFC licenciadas no período e região
fiscalizados.
5.3.2.5 Comparar os comprovantes de pagamento fornecidos pela prestadora com as
informações do SIGEC.
5.3.3 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.3.3.1 Constatadas irregularidades nos itens 5.3.2.2 a 5.3.2.4 e comprovando—se .o
recolhimento das taxas de fiscalização de tais estações faltantes do sistema SIGEC, deverá ser
informada a inconsistência à área competente para atualização do sistema.

5.3.3.2 Este item é considerado “irregular” se não for comprovado o recolhimento das taxas
de fiscalização (TFI e TFF) e CFRP de todas as estações de comutação de STFC licenciadas
no período e região fiscalizados.
5.3.3.3 O item é considerado “regular” se não foram encontrada inconsistência nas situações

indicadas nos itens 5 .3.2.2 a 5.3.2.4.
5.3.3.4 Não constatado o pagamento dos débitos gerados no sistema SIGEC, em situação

“Quitado”, será emitido Relatório de Fiscalização e encaminhado à área competente para a
emissão do Termo de Notificação de Débito e instauração do Procedimento Administrativo
Fiscal - PAF.
5.4 VERIFICAÇÃOA
DA
LICENCIAMENTO
DAS
ESTAÇÓES
STFC/RADIOTELEFONICO — ESTACOES TERRESTRES (SERVIÇO 175)

DO

5.4.1 Definição

Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI e
TFF) e da CFRP das Estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres.
5.4.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação
5.4.2.1 Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento das
Estações de STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres, desde o seu projeto até ,a ativação
comercial das estações, contemplando:

a) A implantação;

b) O cadastro nos sistemas da operadora;
c)

O licenciamento;

d) A ativação experimental;

e) A supervisão remota no Centro de Gerência de Rede; e
f)

A ativação comercial das estações, dentre outros que possam existir.

5.4.2.2 A prestadora deverá informar quais os sistemas informatizados ou outros meios
utilizados para controlar o processo supracitado, com uma descrição sucinta de suas
funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização desses.
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5.4.2.3 Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representantes das
áreas envolvidas da prestadora no processo de ativação das estações do STFC, desde o projeto
até a entrada em operação comercial.

5.4.2.4 Solicitar a prestadora a relação de estações contendo:
a) Nome da estação;
b) Sigla da estação (mnemónico) ;
e)

Endereço;

d) Municipio;
e)

Localidade;

f)

Coordenadas geográficas;

g) Data de entrada em operação comercial; e
h) Quantidade total de canais instalados (por ano). 5.4.2.5 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o Agente de
Fiscalização deverá obter no sistema STEL a lista de estações com situação “não licenciada”.
A lista de todas as estações pode ser obtida pela consulta Lista Estações Entidade (201).
Salienta—se que no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a opção “Todas”.
5.4.2.6 Solicitar a Superintendência responsável pelo serviço fiscalizado, a relação de todas as
estações licenciadas que tiveram renovação da validade de suas licenças, no período
fiscalizado.

5.4.2.7 A fim de constatar a existência de estações não cadastradas e em operação comercial,
deve-se requerer à prestadora, após recebidas as informações do item 5.4.2.4, a
complementação da resposta com o número de licenciamento no STEL das estações e outros
dados que o agente de fiscalização julgar necessários, com base nas reuniões técnicas
realizadas.
5.4.2.8 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o Agente de
Fiscalização deverá obter o quantitativo de estações por faixa de licenciamento através do
lançamento da TFF ocorrido por ano, no “Extrato de Lançamentos” do sistema SIGEC.

5.4.2.9 Em fiscalização presencial, realizar amostra da base de dados do Centro de Gerência
de Redes da prestadora, de acordo com o item 5.1.2.3, e comparar com os dados enviados em
resposta ao item 5.4.2.7, com o objetivo de garantir que estes dados são Confiáveis para a
análise a ser realizada no item 5.4.2.10.
5.4.2.10 Com base nas informações dos itens 5.4.2.4, 5.4.2.7 e 5 .4.2.9, deve-se:

a)

Certificar que as estações da resposta ao item 5 .4.2.7 são as mesmas da resposta
ao item 5.4.2.4;

b) Confirmar se todas as estações identificadas no item 5.4.2.9 constam no sistema
STEL;
0)

Verificar se a data de entrada em operação comercial informada em resposta ao
item 5.4.2.4 antecede a data do primeiro licenciamento das estações no sistema
STEL. A data do primeiro licenciamento pode ser extraída a partir da Pesquisa
Estações por entidade/endereço (232/212), no STEL. Salienta-se que no campo
“Situação Estação” deverá ser selecionada a opção “Licenciadas”;

d) Agrupar as estações da resposta do item 5.4.2.9, por faixa de licenciamento, e
comparar com a faixa em que a estação se encontra no boleto de TFF do SIGEC.
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SIGEC. Vale salientar que no campo “Receita” deverá ser selecionada a o".
“1329 — Taxa de Fiscalização de Funcionamento”; e
e)

Comparar a alínea “b” do item 5.2.2.5 com a resposta ao item 5.2.2.9, para
identificar estações não licenciadas no sistema STEL que constam como ativas
nas informações da prestadora.

5.4.3 Critérios de Conformidade do Item de Verificação

5.4.3.1 Este item do procedimento é considerado “irregular” se for constatada pelo menos
uma das seguintes situações:
a)

Estação de STFC/Radiotelefônico —
comercialmente e não licenciada no STEL;

Estações

Terrestres

operando

—

Estações

Terrestres

operando

Terrestres

operando

b) Estação

de

STFC/Radiotelefônico

comercialmente antes do devido licenciamento; ou

e) Estação de STFC/Radiotelefônico — Estações
comercialmente, em faixa distinta da licenciada.

5.4.3.2 O item e' considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item 5.4.3.1 for
identificada.
5.4.3.3 Para subsidiar o Processo Administrativo de Descumprimento de Obrigações - Pado, o
Agente de Fiscalização deverá informar no Auto de Infração:
a)

A identificação da estação;

b) O endereço da estação;
e) A data de ativação;
d) A data de licenciamento (se for o caso);

e) Faixa de canais instalada;
Í)

Faixa de canais licenciada; e

g) A quantidade de TFIS, TFFS e CFRPS que poderiam ter sido recolhidas pela
prestadora, caso as estações fossem licenciadas devidamente.

5.5 VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS Dp FISTEL (TFI E TEE) E
DA CRPF DAS ESTAÇOES DO STFC/RADIOTELEFONICO — ESTAÇOES
TERRESTRES (SERVIÇO 175)
5.5.1 Definição

Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI e
TFF) e da CFRP das Estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres (175).
5.5.2 Metodologia e Procedimentos de Averiguação
5.5.2.1 O Agente de Fiscalização deve extrair do sistema SIGEC relação de todas as estações
do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres, licenciadas no período e região fiscalizada.

5.5.2.2 Verificar no sistema SIGEC se foram gerados os respectivos boletos dos tributos para
todas as estações licenciadas no período e região fiscalizados constantes do STEL. Verificar
também se os débitos das estações constantes do SIGEC estão de acordo com as faixas
licenciadas no STEL.
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“5.5.2.3 Com base nas solicitações do item 5.4.2.6, identificar no sistema SIGEC se foram
gerados os débitos de TFI para todas as estações que tiveram suas licenças renovadas.
5.5.2.4 Solicitar a entidade fiscalizada o comprovante de recolhimento de todas as taxas de
fiscalização e da CFRP das Estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres
licenciadas no período e região fiscalizados.

5.5.2.5 Comparar os comprovantes de pagamento fornecidos pela prestadora com as
informações do SIGEC.
5.5.3 Critérios de Regularidade do Item de Verificação
5.5.3.1 Constatadas irregularidades nos itens 5.5.2.2 a 5.5 .2.4 e comprovando-se o
recolhimento das taxas de fiscalização de tais estações faltantes do sistema SIGEC, deverá ser
informada a inconsistência à área competente para atualização do sistema.
5.5.3.2 Este item e' considerado “irregular” se não for comprovado o recolhimento das taxas
de fiscalização (TFI e TFF) e CFRP de todas as Estações do STFC/Radiotelefônico —
Estações Terrestres licenciadas no período e região fiscalizados.
5.5.3.3 O item é considerado “regular” se não foram encontrada inconsistência nas situações

indicadas nos itens 5.5.2.2 a 5 .5.2.4.
5.5.3.4 Não constatado o pagamento dos débitos gerados no sistema SIGEC, em situação
“Quitado”, será emitido Relatório de Fiscalização e encaminhado à área competente para a
emissão do Termo de Notificação de Débito e instauração do Procedimento Administrativo
Fiscal — PAF.

5.6 VERIFICAÇÃO;
DO
LICENCIAMENTO
DAS
ESTACOES
STFC/RADIOTELEFONICO — ESTACOES TERRENAS (SERVIÇO 176)

DO

5.6.1 Definição

Este

item

refere-se

à

verificação

do

devido

licenciamento

das . Estações

do

STFC/Radiotelefônico — Estações Terrenas.
5.6.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação
5.6.2.1 Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento das
Estações de STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres, desde o seu projeto até a ativação
comercial das estações, contemplando:

a) A implantação;

b) O cadastro nos sistemas da operadora;
e)

O licenciamento;

d) A ativação experimental;
e) A supervisão remota no Centro de Gerência de Rede; e
f)

A ativação comercial das estações, dentre outros que possam existir.

5.6.2.2 A prestadora deverá informar quais os sistemas informatizados ou outros meios
utilizados para controlar 0 processo supracitado, com uma descrição sucinta de suas
funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização desses.
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5.6.2.3 Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representante das & ava—
áreas envolvidas da prestadora no processo de ativação das estações do STFC, desde o prº] 0
'
até a entrada em operação comercial.

5.6.2.4 Solicitar da prestadora a relação de estações contendo:
a) Nome da estação;
b)

Sigla da estação (mnemônico);

e) Endereço;
(1) Município;
e) Localidade;
Í)

Coordenadas geográficas;

g) Data de entrada em operação comercial;
h) Diâmetro da antena; e
i)

Tipo da estação:

—- Tipo B: estação terrena de pequeno porte com capacidade de transmissão e
diâmetro de antena inferior a 2,4 metros controlada por estação central,
— Tipo C: central controladora de aplicações de rede de dados e outras (estações
com diâmetro de antenas entre 2,4 e 4,5 metros têm sido licenciadas neste

tipº).
— Tipo D: estação terrena de grande porte com capacidade de transmissão,
utilizada para sinais de áudio, vídeo, dados ou telefonia e outras aplicações,
com o diâmetro de antena superior 4,5 metros;
5.6.2.5 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente de
fiscalização deverá obter no sistema STEL estações com situação “não licenciada”. A lista de
todas estações pode ser obtida pela consulta Lista Estações Entidade (201). Salienta-se que no
campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a opção “Todas”. Caso a entidade
fiscalizada seja a Brasil Telecom S.A., solicitar à PVSSA/PVSS/SPV a lista de estações
terrenas, tendo em vista que parte destas foram licenciadas em bloco e por esse motivo,
indisponíveis para consulta no sistema.

5.6.2.6 Solicitar à Superintendência responsável pelo serviço fiscalizado, a relação de todas as
estações licenciadas que tiveram renovação da validade de suas licenças,“ no período
fiscalizado.

5.6.2.7 A ﬁm de constatar a existência de estações não cadastradas e em operação comercial,
deve-se requerer a prestadora, após recebidas as informações do item 5.6.2.4:

a)

Complementar a resposta ao item 5.6.2.4 com o número de licenciamento da
estação no STEL;

b) Vinculá—las às estações do serviço 171 — Estações de Comutação do STFC; e
0)

Outros dados que o agente de fiscalização julgar necessário, com base nas
reuniões técnicas realizadas.

5.6.2.8 Enquanto aguarda a resposta das informações solicitadas anteriormente, o agente de
fiscalização deverá a partir do sistema SIGEC, em Extrato de Lançamentos, para o
lançamento de TFF ocorrido por ano, obter o quantitativo de estações por faixa de
licenciamento.
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5.6.2.9 Em fiscalização presencial, realizar amostra da base de dados do Centro de Gerência
de Redes da prestadora, de acordo com 0 item 5.1.2.3, e comparar com os dados enviados em
resposta ao item 5.6.2.7, com o objetivo de garantir que estes dados são confiáveis à análise a
ser realizada no item 5 6.210.

5.6.2.10 Com base nas informações enviadas em resposta aos itens 5.6.2.4, 5.6.2.7 e 5.6.2.9,
deve-se:

a)

Certiﬁcar que as estações da resposta ao item 5.6.2.7 são as mesmas da resposta
ao item 5.6.2.4;

b)

Confirmar se às estações identificadas no item 5.6.2.9 constam no sistema
STEL;

º)

A data efetiva de entrada em operação comercial da estação será a data mais
antiga entre a informada na resposta ao item 5.6.2.5, e a data de licenciamento
no STEL;

d)

A partir do item anterior, comparar seu resultado com a data do primeiro
licenciamento da estação de comutação à qual ela foi vinculada, conforme
resposta ao item 5 .6.2.7. A menor destas duas datas será considerada a data de
entrada efetiva em operação comercial do serviço 176 para efeito de cálculo das
taxas de fiscalização. Salienta-se que a data do primeiro licenciamento pode ser
extraida a partir da Pesquisa Estações por entidade/endereço (232/212), no
STEL e no campo “Situação Estação” deverá ser selecionada a opção
“Licenciadas”; e

Agrupar as estações da resposta a alínea “a)” do item 5.6.2.7, por faixa de
licenciamento, e comparar com a faixa em que a estação se encontra no boleto
de TFF do SIGEC. Os boletos de TFF podem ser extraídos a partir do Extrato de
Lançamentos, no SIGEC. Vale salientar que no campo “Receita” deverá ser
selecionada a opção “1329 —— Taxa de Fiscalização de Funcionamento”.
5.6.3 Critérios de Conformidade do Item de Verificação

5.6.3.1 Este item do procedimento é considerado “irregular” se for constatada pelo menos
uma das seguintes situações:

a)

Estação

de

STFC/Radiotelefôníco

—

Estações

Terrenas

operando

Estações

Terrenas

operando

comercialmente e não licenciada no STEL;

b)

Estação

de

STFC/Radiotelefônico

—

comercialmente antes do devido licenciamento; e

C)

Estações de STFC/Radiotelefônico — Estações Terrenas com o tipo de TFI
superior a faixa licenciada.

5.6.3.2 0 item e’ considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item 5.6.3.1 for
identificada.

5.6.3.3 Para subsidiar o Processo Administrativo de Descumprimento de Obrigações - Pado, o
Agente de Fiscalização deverá informar no Auto de Infração:

ª)
b)
º)
(0

Identificação da estação;
O endereço da estação;
A data de ativação;

A data de licenciamento (se for o caso);
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e)

Faixa instalada;

f)

Faixa licenciada; e

g) A quantidade de TFls, TFFs e CFRPs que poderiam ter sido recolhidas pela
prestadora, caso as estações fossem licenciadas devidamente.

5.7 VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FISTEL (TFI E TFF) E
DA CFRP DAS ESTAÇOES DO STFC/RADIOTELEFONICO — ESTAÇOES TERRENAS
(SERVIÇO 176)
5.7.1 Definição

Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI e
TFF) e da CFRP das Estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrenas (176).
5.7.2 Metodologia e Procedimentos de Averiguação

5.7.2.1 O Agente de Fiscalização deve extrair do Sistema SIGEC relação de todas as Estações
do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrestres, licenciadas no período e região fiscalizada.
5.7.2.2 Verificar no sistema SIGEC se foram gerados os respectivos boletos dos tributos para
todas as estações licenciadas no período e região fiscalizados constantes do STEL. Verificar
também se os débitos das estações constantes do SIGEC estão de acordo com as faixas
licenciadas no STEL.
5.7.2.3 Com base nas solicitações do item 5.6.2.6, identificar nosistema SIGEC se foram
gerados os débitos de TFI para todas as estações que tiveram suas licenças renovadas.

5.7.2.4 Solicitar a entidade fiscalizada o comprovante de recolhimento de todas as taxas de
fiscalização e da CFRP das Estações do STFC/Radiotelefônico — Estações Terrenas
licenciadas no período e região fiscalizados.
5.7.2.5 Comparar os comprovantes de pagamento fornecidos pela prestadora com as
informações do SIGEC.
5.7.3 Critérios de Regularidade do Item de Verificação
5.7.3.1 Constatadas irregularidades nos itens 5 .7.2.2 a 5.7.2.4 e comprovando-se o
recolhimento das taxas de fiscalização de tais estações faltantes do sistema SIGEC, deverá ser
informada a inconsistência à área competente para atualização do sistema.
5.7.3.2 Este item é considerado “irregular” se não for comprovado o recolhimento das taxas
de fiscalização (TFI e TFF) e CFRP de todas as Estações do STFC/Radiotelefônico —
Estações Terrenas licenciadas no período e região fiscalizados.

5.7.3.3 O item é considerado “regular” se não foram encontrada inconsistência nas situações
indicadas nos itens 5.7.2.2 a 5.7.2.4.

5.7.3.4 Não constatado o pagamento dos débitos gerados no sistema SIGEC, em situação
“Quitado”, será emitido Relatório de Fiscalização e encaminhado à área competente para a
emissão do Termo de Notificação de Débito e instauração do Procedimento Administrativo
Fiscal - PAF.

6

CONTROLE DE ALTERAÇÓES
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Revisão Geral

7

ANEXOS

Não existem.
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AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

, PORTARIA N.º686,DE)5” DE gmmszm DE 2009.
Aprova
o
Procedimento
de
Fiscalização do Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações nas Empresas
do Serviço Telefônico Fixo Comutado
— Fistel STFC, v “1”

O SUPERINTENDENTE DE RADIOFREQÚÉNCIA E FISCALIZAÇÃO
DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, substituto, no uso das
competências que lhe foram conferidas pelo inciso II, do art. 217, do Regimento Interno da
Agência, aprovado pela Resolução nº 270, de 19 de julho de 2001, e pelo art. 10, do

Regulamento de Fiscalização, aprovado pela Resolução Nº 441, de 12 de julho de 2006; e

CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização dos valores devidos ao Fistel,
decorrente da prestação 'de serviços de telecomunicações pelas prestadoras do Serviço
Telefônico Fixo Comutado;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta
Interna nº 436, realizada no período de 10 a 18 de agosto de 2009;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53500.018203/2009.

RESOLVE
Art. lº Aprovar o Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações nas Empresas do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, FIS.PF.021 —
V. “1” anexo.
"
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogada a Portaria nº 1325, de 18 de dezembro de 2007, publicada no Boletim de Serviço, nº
180 de 21 de dezembro de 2007.

Despacho Ordinatório de Arquivamento de Processo

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações

[RFFCF]

DESPACHO ORDINATÓRIO DE
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO

Data 12/07/2013

AO décimo segundo dia do mês de julho de 2013,
procedemos/lavram s o ar uivamento deste processo de

ngé’béoﬂofgm’}; .........

,

composto

por

.j.....

volume(s) e como última folha a de nº .5. . , que corresponde a
este despacho ordinatório.

Justificativa:

Processo concluído.

Para ﬁns de disponibilização de acesso, este processo se encontra:
(/\ ) Liberado ao público em geral.

(

) Liberado somente às partes integrantes deste processo ou seus
representantes legalmente estabelecidos.

fi
eireles Martins
Especialista em Regulamentação

