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Contracapa - Pasta de Processos

Agência Nacional
riª Telecºmunicações

53500.019767/2009-84

Pasta de Processos EAttençãçz
a

ma

"and'lv‘iré

(contracapa)

ser numerada
como parte
do processo.,

Tipo:

Interessado:
Origem:
Data de instauração:

Assunto:

Processo de normatização interna

SRF
DF
01/09/2009

Elaboração do Procedimento FIS.PF.038 - FISTEL DO SCM

Endereço no SICAP: http://sistemas/sicap/comum/display.asp?id=2963375

Instruções:

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

2 - A identificação do código pelo sistema requer a utilização de um leitor ótico;

3 - O leitor deve ser posicionado a cerca de 10 centímetros do código para efetuar a sua leitura;
4 - Caso haja falha na impressão do código, verifique a configuração da impressora de acordo com as
orientações do SICAP;
5 - Sempre que necessário. uma nova contracapa pode ser impressa e anexada como página inicial do
Processo, em substituição a esta.

Data da impressão: 21/07/2016 10:53:49

http ://sistemasnet/sicap/codBarrasHmpressaoCapaHTML.asp?id=2963 3 75

21/07/2016
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SICAP

CDA.Sede.Protocolo

CDA.Sede.Protocolo

01/09/2009

Comunicação de Tramitação Nº 125796
Órgão de Origem: CDA.Sede.Protocolo
Orgão de Destino: RFFCF(SAUS QUADRA 6)

Remetente /

Numero

Requ|SItante Interessado

535000197672009

carloscarboneri

Identificador Despacho
Movimentado
automaticamente devido à
autuação de processo

Total: 1

.

Observação:

Dados da entrega:

CDA.SegeÉ.Protocolo

'

Comunicação de Tramitação impressa em 01/09/2009 08:52:07

http://sistemasnet/sicap/tramite/ImprimeCT.asp?id=1223 770

1/9/2009

'

« “ TÍTULO DO DOCUMENTO
REGISTRO DE REUNIÃO .

1. Identificação

_

Período: 24/08/2009 a 28/08/2009

Hora: 14 horas às 18 horas, no dia 24/08/2009; das 8h30min às'18h30min nos
28/08/2009.
'
'
Local: Anatel — Sede, sala de reuniões do 8º andar. No dia 25/08/2009, das 14 às 18
horas, realizou-se na sala de reuniões do 11Q andar.

2. 'Objetivo
Elaboração do Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações do
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) - FIS.PF.O38.

3. Participantes

N

W.

efóne

Bruno Geovane Rodmgues

ERO3FS

(41 3219-7033

Davr Pans Rocha
Janison Rezende Faria

ER03FS
ER04FS

(41 3219-7032
(31)2101-6185

Kleber Antunes da Silva
Luciana Rabelo Novato Ferreira

EROIFV
UOOOIFS

11 2104-8795
61) 23 12-225 8

ªdº—___-

kleber 1 anatel. _ov.br

4. Pauta

.

4.1
4.2
4.3
4.4

Apresentação dos objetivos.
Esclarecimento de dúvidas e divergências.
Elaboração do documento ﬁnal.
Avaliação dos trabalhos.

5. Tópicos Abordados

]. L & Abresentaçao dos objetivos e planejamento do
trabalho.

. »

Dâía
24/08/2009

.

Esclarecimentos de dúvidas _e divergências.

25/08/2009 à
27/08/2009
25/08/2009 à
27/08/2009

Elaboração da minuta do procedimento.
Revisão e elaboração do documento ﬁnal.

& Todos '

28/08/2009

%% 8
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AWARE
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6. Observações

Com o objetivo de esclarecer quais estações do SCM são passíveis de licenciamento, bem como
questões relativas ao cadastramento e licenciamento dessas estações, compareceram os servidores:
- André Garcia Pena — PVSTA;
- Herculano Araujo Rodrigues de Oliveira — PVSTR;
- Marcos Vieira Baeta Neves — PVS SA; e
- Otto Fernandes Solino — PVSTA.
Após consulta verbal, a RFFCFl permitiu a não inclusão de “ﬁchas de avaliação” no procedimento
objeto desta reunião, e a exclusão dessas ficha do FIS.PF .021 e do FIS.PF.027.
O procedimento foi elaborado com foco e aplicabilidade em fiscalizações a serem realizadas nas
autorizatárias do SCM, de grande porte, e tem caráter de “piloto”. A sua aplicabilidade em prestadoras .
do SCM de menor porte poderá ser objeto de revisão posterior, a ser definida.
.

7. Assinaturas

Alexandre Freitas de Lima
Bruno Geovane Rodrigues
Carolina Ribeiro Ferreira
Davi Paris Rocha
Janison Rezende Faria

Kleber Antunes da Silva
Luciana Rabelo Novato Ferreira

Í
'

.

ANATEL - RFFCF

SAPDISlCAP nºW 9 ªí
.?
C9)—
Data ___/ªlª
.
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INFORME

ÁNÁFEÁ .

Gerência-Geral de Fiscalização — RFFC.

Gerência de Normas e Padrões de Fiscalização— RFFCF1

Aprovação de Minuta de Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações nas Empresas do Serviço de Comunicação Multimídia— SCM— FIS.PF.038 —
V9309,

4.1. Termos de Autorização para prestação do SCM;

4..2 Lei nº 5. 070, de 07 de julho de 1966, que cria o Fundo de Fiscalização das .
Telecomunicações- Fistel;
4.3. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, (que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional;
4.4. Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,._que dispõe sobre Legislação Tributária Federal;
4.5. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;

4.6. Lei nº 9.691, de 22 de julho de 1998 que altera aTabela de Valores da Taxa de Fiscalização
da Instalação por Estação, objeto" do Anexo III da Lei, n° 9.472, de 16 de julho de 1997;
4.7. Regulamento Geral de Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação, aprovado
pela Resolução nº 242, ,de 30 de novembro de 2000;
4.8. Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela Resolução nº 255, de
29 de março de 2001;
4.9. Regulamento do ”Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 272, de
9 de agosto de 2001;

4.10.

Regulamento Geral de Interconexão, anexo a Resolução n.º 410, de 11 de julho de 2005;

4.11. Regulamento sobre Equipamentos de Radiação Restrita, anexo a Resolução nº 506, de 1
de julho de 2008;
4.12. Regulamento sobre Condições de Uso de Radiofreqííências da Faixa de 2.400 MHz a
2483,5 'MHz por Equipamentos utilizando Tecnologia de Espalhamento Espectral ou Tecnologia
de Multiplexação Ortogonal por Divisão de Frequência, aprovado pela Resolução nº 397, de 6
de abril de 2005 ;
4.13. 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 de 2003); e
4.14.

Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008 — altera a Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966.
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5.1.

Considerando a necessidade de elaboração do Procedimento de Fiscalização do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações nas Empresas do Serviço de Comunicação
Multimídia - SCM — FIS.PF.O38, Versão “0”.

5.2.

Considerando a reunião realizada na Anatel sede, no período de 24 a 28/08/2009, com

.

coordenação da RFFCFl.
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 de Comunicação Multimídia - SCM —
FIS.PF.O3 8, Versão “0”, 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.

.

5.5.

Considerando o início das atividades de Fiscalização Tributária pela SRF nas empresas
. do Serviço de Comunicação Multimídia;

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, bem como sua aprovação como “piloto” e subsequente publicação no sistema
Norte.

7.1.

Registro da Reunião realizada no período de 24 a 28/08/2009, quando se realizou a
revisão do procedimento.

7.2.

Minuta de Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
nas Empresas do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM — FIS.PF.O3 8, Versão “0”.
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1. Identificação

Período: 24/08/2009 a-28/08/2009 ' . '
'
: ,
*
“Hora: 14 horas ãs-'18 horas", no dia 24/08/2009; das 8h30min-às 18h30min nos dia &
28/08/2009.
' '
,
_ . ,
'
"
Local: Anatel — Sede, salaº de reuniões do 8Q andar. No dia 25/08/2009, das 14 às 18
horas, realizou-se na sala de reuniões do 11Q andar.
,'

2. _.Objetivo

.

Elaboração do Procedimentode Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações do

Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) - FIS.PF.038.

(,.
3. Participantes

alexandrelirria 1 anatel-OV-br
bfuno 1 anatel-_oV-br’

ª
Carolina Ribeiro Ferreira :

. ' . - '_— cardlrnganat'elgovbr

daVi'r 1 ahatel:-6V-br'
_ 'anison 1 anatel.-0V-br
.
kleber; ªnªtel-'-ºV-br
º
_@__g_1u6ianam
anªtel ºV-br
_. '4. “Pauta

.
(

-

4.1

Apresentação dos-" objetivos.

4.2

Esclarecimento defdúvidas e divergências.

4.3

Elaboração do'documento ﬁnal.

4.4

Avaliação "dos trabalhos.

' 5. Tópicos Abordados

Apresentação dos objetivos e planejamento do

trabalho-.;

'

Í ,.

.»

.

. ~

Esclarecimentos ºdeªdúviçiasje divergências.

,

Elaboração daminutaudo'prBCedimento.

Revisão e elaboração do documento final.
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6. Observações

Com o objetivo de esclarecer quais estações do SCM são passíveis de licenciamento, bem como
questões relativas ao cadastramento e licenciamento dessas estações, compareceram osservidores:
- André Garcia Pena—PV;STA
- Herculano Araujo Rodrigues de Oliveira — PVSTR;

-

Marcos Vieira Baeta Neves — PVSSA; e

—

Otto Fernandes Solino — PVSTA.

Após consulta verbal, a RFFCFl permitiu a não inclusão de “ﬁchas de avaliação” no procedimento
objIeto desta reunião, e a exclusão dessas ficha do PIS ..PF 021 e do FIS-.PF. 027.
O procedimento foi elaborado com foco e aplicabilidade em fiscalizações a serem realizadas nas , . I
autorizatárias do SCM, de grande porte, e tem caráter de “piloto”. A sua aplicabilidade em prestadoras
do SCM de menor porte poderá ser objeto de revisão posterior, a ser definida.

. 7, (Assinaturas,
Alexandre Freitas de Lima

" Bruno Geovane Rodrigues .
Carolina Ribeiro Ferreira _ .

Janison Rezende Faria

Kleber Antunes da'Silva

I Luciana Rabelo Novato Ferreira

-
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PROCEDIMENTO DE FISCALIZACAO Do
FIS.PF.038
FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS
TELECOMUNICACOES NAS EMPRESAS DO VERSAO VIGENCIA
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

— FISTEL(SC1VD

xx/xx/2009

Elªbºrªçãº
Alexandre Freitas de Lima

Bruno Geovane Rodrigues da Costa
Carolina Ribeiro Ferreira

Davi Paris Rocha '
Kleber Antunes da Silva

Janison Rezende Faria
Luciana Rabelo Novato Ferreira

Carlos Henrique Zambelli Carboneri
Sergio Bastos Blanco
João Bosco Medeiros de Albuquerque Silva
1 Jose Joaquim de Oliveira

Edilson Ribeiro dos Santos

Instrumento Deliberativo
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OBJETIVO

Este procedimento estabelece o processo de verificação do cumprimento das obrigações legais
e contratuais assumidas pelas prestadoras do Serviço de Comunicação Multimídia — SCM,
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 (CFRP), 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)

Termos de Autorização para prestação do SCM;

b) Lei nº 5.070, de 07 de julho de 1966, que cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações - Fistel;
c)

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

d) Lei 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, de
16 dejulho de 1997;

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

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

i)

Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução
nº 272, de 9 de agosto de 2001;

j)

Regulamento Geral de Interconexão, anexo a Resolução nº 410, de 11 de julho
de 2005;
'

k) Regulamento sobre Equipamentos de Radiação Restrita, anexo a Resolução nº

506, de 1 de julho de 2008;
1)

'

Regulamento sobre Condições de Uso de Radiofreqíiências da Faixa de 2.400
MHz a 2483,5 MHz por Equipamentos utilizando Tecnologia de Espalhamento
Espectral ou Tecnologia de Multiplexação Ortogonal por Divisão de Frequência,
aprovado pela Resolução nº 397, de 6 de abril de 2005;
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m) Regulamento de Serviços de Telecomunicações — Resolução n.º 73, de
ce
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

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

4

DEFINIÇÓES

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

4.1

SISTEMA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÓES — STEL

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

4.2

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.
'

4.3

SISTEMA DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO — SGCH

Sistema de gestão de processos: de homologação de produtos e de consultas a produtos
homologados e certificados. Objetiva controlar processos de homologação de produtos,
viabilizando consultas às características técnicas de produtos certificados, além dos dados
cadastrais de seus respectivos fabricantes.

4.4

ESTAçõEs DE TELECOMUNICACOES

Estação de telecomunicações é o conjunto de "equipamentos ou aparelhos, dispositivos e
demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e,
quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais
portáteis.

5

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

5.1

DISPOSIÇÓES GERAIS

5.1.1 Metodologia e Procedimentos

5.1.1.1 Este procedimento e' composto pela descrição dos métodos desenvolvidos para a
verificação ao correto recolhimento de TFF, TFI e da contribuição para o Fomento da
Radiodifhsão Pública (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.

Página 3 dc 17

“MMM...“

um...

..............s.._....w...M.,._wW

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 SGCH,
SIGEC e STEL,.além de outros que julgar pertinentes.

5.1.1.4 São passíveis de licenciamento as estações de 'SCM que utilizam, entre outros, os
seguintes equipamentos: DSLAN, Mini-DSLAN, Fibra Optica, Radioenlaces (fora da faixa de
radiação restrita), Estações Terrenas.
5.1.1.5 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.
5.1.1.6 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 SCM devem ser fiscalizadas por área de atuação de acordo com O
Termo de Autorização.

5.1.1.8 Em função da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, a Taxa de Fiscalização de
Funcionamento- TFF, passou a ser correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) dos
valOres fixados para a Taxa de Fiscalização de Instalação- TFI. Sendo assim, para cálculos de
TFF anteriores aO ano de 2009, deve--se utilizar O valor de 50% da TFI e 5% para a
Contribuição para O Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP).
5.1.1.9 As necessidades específicas para cada obrigação devem ser relacionadas pelo órgão
demandante, de forma clara e obj etiva.
5. 1.1.10 Os procedimentos de averiguação de cada item de verificação encontram--se descritos
nos itens 5. 2 a 5. 7 deste procedimento de fiscalização.
'
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 namosm, 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:

”

=

ªmº”“

0 9 6NUNIVERSO

0,0064NWERSO + 0,954

5.1.3 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) VERIFICAÇÃO DO LICENÇIAMENTO DAS ESTAÇOES DO SERVIÇODE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SERVIÇO 045) (5.2)-
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ESTAÇOES DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SERVIÇO
045) (5.3);
.
c) VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS RADIO ENLACES
ASSOCIADOS AO SCM (SERVIÇO 046) (5.4);
d) VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP DOS
RADIO ENLACES ASSOCIADOS AO SCM (SERVIÇO 046) (5.5);
e) VERIFICAÇÃO
DO
EICENCIAMENTO
DO
SERVIÇO
DE
COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA — ESTAÇAO TERRENA (SERVIÇO 047)
(5.6); e

f) VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP DO
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA — ESTAÇAO TERRENA
(SERVIÇO 047) (5.7).
5.2 VERIFICAÇÃO DO ,LICENCIAMENTO DAS ESTAÇOES DO SERVIÇO DE
COMUNICAÇAO MULTIMIDIA (SERVIÇO 045);
5.2.1 Definição

5.2.1.1 Refere-se à verificação do devido licenciamento das Estações do Serviço de
Comunicação Multimídia (Serviço 045).
5.2.2 Metodologia e Procedimentos de Averiguação

5.2.2.1 Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento das
Estações de SCM, 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);

f)

o cadastro de registro de falhas das estações; e

g) a ativação comercial das estações, dentre outros que possam existir.

5.2.2.2 A prestadora deverá informar quais os sistemas informatizados envolvidos no
processo supracitado, com uma descrição sucinta de suas límcionalidades, incluindo a data
inicial de utilização dos sistemas.

5.2.2.3 Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representantes da
prestadora envolvidos na ativação das estações de SCM, desde o projeto ate' a ativação
comercial.
5.2.2.4 O Agente de fiscalização deverá identificar presencialmente cada sistema
informatizado, a fim de validar a resposta ao item 5.2.2.
5.2.2.5 Requerer à prestadora a relação de todos os assinantes do SCM, no período
fiscalizado, contendo no “mínimo:
a)

sistema de onde foi extraída a informação;

b) nome do assinante;
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c) CPF/CNPJ;
d) endereço;

e)

estado e município;

f)

data de ativação;

g)

data de desativação;

h) estação à qual o assinante está conectado;
i)

endereço da estação;

j)

meio utilizado para atendimento (par metálico, fibra óptica, radioenlace, etc.);

_

k) frequência, caso o meio utilizado seja radioenlace; e

1)

&

Código de homologação do equipamento, caso o meio utilizado seja
radioenlace.

5.2.2.6 De posse das informações anteriores, solicitar a relação de todas as Estações de SCM
desativadas e em funcionamento no período fiscalizado, contendo no mínimo:
a)

Sistema de onde foi extraída a informação;

b) nome da estação;
c)

identificador no CGR;

d) endereço;

e) estado e município;
f)

situação (em funcionamento, desativada);

g)

data de'ativação;

11) data de todas as alterações de natureza técnica que incidiram em nova TFI;

i)

data de desativação; e

j)

identificação dos radioenlaces associados à estação.

5.2.2.7 Solicitar a relação de todas as Estações de SCM que tiveram suas Autorizações de
. ' Radiofrequência renovadas, no período fiscalizado. A prestadora deverá informar o sistema de
. onde foi extraída a relação de estações.

5.2.2.8 Visando confirmar a desativação de estações com situação “excluídas” no sistema
STEL, identificar estações ativadas antes do seu licenciamento e validar as informações já
fornecidas pela prestadora, solicitar o Relatório de falhas no periodo fiscalizado e a legenda
descritiva desses alarmes. O Agente de Fiscalização deverá considerar nessa análise apenas
os alarmes referentes a falhas de funcionamento das estações, excluindo-se as falhas de
infraestrutura. O Relatório de falhas deverá conter no minimo as seguintes informações:
a)

sistema de onde foi extraída a informação;

b) identificação no sistema interno (bilhete de anormalidade);
c) tipo de falha;
d)

descrição da falha;

e)

data do evento; e

Í)

equipamento, elemento de rede ou facilidade afetados.

5.2.2.9 Extrair do Sistema STEL relação de todas as estações do Serviço de Comunicação
Multimídia (serviço 045) para o período e região fiscalizada.
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5.2.2.10 Extrair do Sistema STEL, as estações cadastradas que constam como "
licenciadas” e/ou como “Licenciadas e pendentes de pagamento”.

5.2.2.11 Solicitarà Superintendência responsável pelo serviço fiscalizado, a relação de todas
as estações licenciadas que tiveram renovação da validade de. suas licenças, no período
fiscalizado.

5.2.2.12 As informações fornecidas pela prestadora (itens 5.2.2.5 a 5.2.2.8) serão validadas
com base em seus sistemas informatizados.
5.2.2.12.1 Para realizar a validação, o agente de fiscalização deverá em visita à prestado a
realizar uma amostra diretamente em sua base de dados, de acordo com o método de

amostragem do item 5.1.2 e comparar com as informações fornecidas.
5.2.2.13 Consultar diretamente as bases de dados, por meio de terrhinais de acesso remoto,

localizados no Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da
prestadora, a ﬁm de confirmar a desativação ou o possível funcionamento de estações:

(.

a)

do item 5.2.2.10;

b) excluídas no STEL;

c) informadas no item 5.2.2.5 e que não constem na resposta dada no item 5.2.2.6;
.
e

d) inexistentes no STEL e constantes na resposta dada ao item 5.2.2.6.
5.2.2.14 Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema STEL, verificar se todas as Estações de SCM: _
a)

em ﬁincionamento estão licenciadas;

b) entraram em funcionamento após o seu licenciamento; ,
c)

excluídas no STEL, foram devidamente desativadas.

5.2.2.15 A partir das informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema Sigec, verificar se Consta débito gerado referente a todas as alterações
de natureza técnica que incidem em nova TFI.
'
5.2.2.16 Caso não seja encontrado o boleto gerado no sistema Sigec, deve-se solicitar à
prestadora o comprovante do pagamento das TFIs referentes às alterações.
5.2.2.17 Em último caso, poderá ser realizada fiscalização presencial em estações cujas
informações fornecidas pela prestadora indiquem possíveis irregularidades.
5.2.3 Critérios de Regularidade 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) o ﬁmcionamento de Estações de Telecomunicações que não estejam licenciadas;
b) a entrada em funcionamento de Estações de Telecomunicações sem o devido
licenciamento;

0) Estações de Telecomunicações excluídas no STEL que ainda permaneceram em
funcionamento; e
d) caso não seja identificado o boleto gerado e pago no sistema Sigec e não seja

comprovado o pagamento da TFI pela prestadora.
5.2.3.2 O item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item anterior
for identificada.
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5.2.3.3 Para subsidiar o Processo Administrativo de Descumprimento de Obrigações (Pado) "“—
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

e)

a quantidade de TFIs, TFFs e CFRPs que poderiam ter sido recolhidas pela
prestadora, caso as estações fossem licenciadas devidamente.

5.3 VERIFICAÇÃO DSA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DE FISTEL (TFI E TFF) E
DA CFRP DAS ESTAÇOES DO SCM (SERVIÇO 045)
5.3.1 Definição

O

5.3.1.1 Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização
(TFI 'e TFF) e CFRP das Estações de SCM.

5.3.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação

5.3.2.1 Extrair do Sistema Sigec relação de todas as Estações de SCM 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.

5.3.2.3 Com base nas solicitações do item 5.2.2.11, identificar no sistema Sigec se foram
gerados os débitos de TFI para todas as estações com licença renovada.
5.3.2.4 Solicitar à entidade fiscalizada o comprovante de recolhimento de todas as taxas de
fiscalização, TFI, TFF e CFRP, das Estações de SCM licenciadas no período e região
fisCalizados.
,
.

5.3.2.5 Comparar os comprovantes de pagainento fornecidos pela prestadora com as
informações do Sigec.
'
5.3.3 Critérios de Conformidade 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 do procedimento é considerado “irregular” se não for comprovado o
recolhimento das taxas de fiscalização (TFI e TFF) e CFRP de todas as Estações de SCM
licenciadas no período e região fiscalizados.
5.3.3.30 item é considerado “regular” se não foram encontradas inconsistências nas situações
indicadas nos itens 5.3.2.2 a 5.3.2.4.
5.3.3.4 Não constatando 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 VERIFICAÇÃO DO LICENCLAMENTO DOS RADIOENLACES ASSOCIADOS AO
SCM (SERVIÇO 046)
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5.4.1 Definição

5.4.1.1 Refere-se a verificação do devido licenciamento dos Radioenlaces associados ao SCM
(Serviço 046).
5.4.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação
5.4.2.1 Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento dos
Radioenlaces associados ao SCM, desde o seu projeto ate' 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);

f)

o cadastro de registro de falhas das estações; e

g) a ativação comercial das estações, dentre outros que possam existir.

5.4.2.2 A prestadora deverá informar quais os sistemas informatizados envolvidos no
processo supracitado e no processo de cadastro de assinantes, com uma descrição sucinta de
suas funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização dos sistemas.
5.4.2.3 Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representantes da
prestadora envolvidos na ativação das estações de SCM, desde o projeto até a ativação
comercial.
5.4.2.4 O Agente de Fiscalização deverá identificar presencialmente
informatizado, a fim de validar a resposta ao item 5.4.2.1.

cada sistema

5.4.2.5 Requerer à prestadora a relação de todos os assinantes do SCM, ativos e inativos, que
são atendidos por meio de radiºenlace, no período fiscalizado, contendo no mínimo:
a)

sistema de onde foi extraída a-i'nformação;

b) nome do assinante;
c)

A

CPF/CNPJ;

d) situação (em funcionamento, desativada);
e)

data de ativação;

f)

data de desativação;

g) identificador no CGR da ponta A;

h) identificador no CGR da ponta B (lado do usuário);
i)

endereço da ponta A;

j)

endereço da ponta B;

k) estado e município da ponta A; e
l)

estado e município da ponta B.

5.4.2.6 De posse das informações anteriores, solicitar a relação de todas as Estações de
Radioenlace Associados ao SCM desativadas e em funcionamento no período fiscalizado,
contendo no mínimo:

a)

sistema de onde foi extraída a informação;
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b) nome da estação (ponta A);

e)

nome da estação (ponta B);

d) identificador no CGR (ponta A);
e)

identificador no CGR (ponta B);

Í)

situação (em funcionamento, desativada);

g) endereço (ponta A);
h) endereço (ponta B)
i)

estado e município (ponta A);

j)

estado e município (ponta B);

k) data de ativação;

O

1)

data de todas as alterações de natureza técnica que incidiram em nova TFI;

m) data de desativação;
n) homologações dos equipamentos; e
o) quantidade de canais instalados.

5.4.2.7 Solicitar a relação de todas as Estações de SCM que tiveram suas Autorizações de
Radiofrequência renovadas, no período fiscalizado. A prestadora deverá informar o sistema de
onde foi extraída a relação de estações.
'5.4.2,8 Visando confirmar a desativação de estações com situação “excluídas” no sistema
STEL, identificar estações ativadas antes do seu licenciamento e validar as informações já
fornecidas pela prestadora, solicitar o Relatório de falhas no período fiscalizado e a legenda
descritiva desses alarmes. O Agente de Fiscalização deverá considerar nessa análise apenas
os alarmes referentes a falhas de funcionamento das estações, excluindo-se as falhas de
infraestrutura. O Relatório de falhas deverá conter no mínimo as seguintes informações:
a)

sistema de onde foi extraída a informação;

b) identificação no sistema interno (bilhete'de anormalidade);
0)

tipo de falha;

d)

descrição da falha;

e)

data do evento; e

Í)

equipamento, elemento de rede ou facilidade afetados.

5.4.2.9 Extrair do Sistema STEL relação de todas as Estações de Radioenlace Associados ao
SCM (serviço 046) para o período e região fiscalizada.
5.4.2.10 Extrair do Sistema STEL, as estações cadastradas que constam como “Não

licenciadas” e/ou como “Licenciadas e pendentes de pagamento”.
5.4.2.11 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.
5.4.2.12 As informações fornecidas pela prestadora (itens 5.4.2.5 a 5.4.2.8) serão validadas
com base em seus sistemas informatizados.
5.4.2.12.1 Para realizar a validação, o agente de fiscalização deverá em visita à prestadora
realizar uma amostra diretamente em sua base de dados, de acordo com o método de

amostragem do item 5.1.2 e comparar com as informações fornecidas.
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localizados no Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da
prestadora, a fim de confirmar a desativação ou o possível funcionamento de estações:
a)

do item 5.4.2.10;

b) excluídas no STEL;

c) informadas no item 5.4.2.5 e que não constem na resposta dada no item 5.4.2.6;
e

d) inexistentes no STEL e constantes na resposta dada ao item 5.4.2.6.
5.4.2.14 Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema STEL, verificar se todas as Estações de SCM: ,
a)

em funcionamento estão licenciadas;

b) entraram em funcionamento após o seu licenciamento;
c)

excluídas no STEL, foram devidamente desativadas.

d) estão devidamente licenciadas para a capacidade instalada.
5.4.2.15 A partir das informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema Sigec, verificar se consta débito gerado referente a todas as alterações
de natureza técnica que incidem em nova TFI.
5.4.2.15.1 Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as
informações constantes do Sistema SGCH, verificar se os equipamentos utilizados nos
enlaces de comunicação que utilizam radiofrequência estão homologados para a mesma
capacidade de canais licenciada-pela prestadora.
5.4.2.16 Caso não seja encontrado o boleto gerado no sistema Sigec, deve-se solicitar à
prestadora o comprovante do pagamento das TFIs referentes às alterações.
5.4.2.17 Em último caso, poderá ser realizada fiscalização presencial em estações cujas
informações fornecidas pela prestadora indiquem possíveis irregularidades.
5.4.3 Critérios de Regularidade 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)

o fimcionamento de Estações de Telecomunicações que não estejam licenciadas;

b) a entrada em iimcionamento de Estações de Telecomunicações sem o devido
licenciamento;
c)

Estações de Telecomunicações excluídas no STEL que ainda permaneceram em
funcionamento;

(1) Estações de Telecomunicações com número de canais instalados superior a faixa
licenciada; e
e)

caso não seja identificado o boleto gerado e pago no sistema Sigec e não seja
comprovado o pagamento da TF1 pela prestadora.

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

a identificação da estação;
Página 11 de 17

W
._ ”Tªu/-

.wwu....................M........MWM.......w.,w................n........_....._n.........,._......._.._._.._.M.._

b) o endereço da estação;
c)

a data de ativação;

(1) a data de licenciamento (se for o caso);
e)

a faixa de canais licenciada;

f)

a faixa de canais instalada; 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 DO FISTEL E DA CFRP DOS RADIO
ENLACES ASSOCIADOS AO SCM (SERVIÇO 046)
5.5.1 Definição

5.5.1.1 Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização
(TFI e TFF) e CFRP'dOS Radioenlaces associados ao SCM.

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
de Radioenlace associadas ao SCM, licenciadas no período e região fiscalizada.
5.52.2 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.
5.5.2.3 Corn base nas solicitações do item 5.4.2.11, identificar no sistema Sigec se foram
gerados os débitos de TFI para todas as estações que tiveram suas licenças renovadas.

5.512.4 Solicitar a entidade fiscalizada o comprovante de recolhimento de todas as taxas de
fiscalização das estações de radioenlace associadas ao SCM 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 é considerado‘“irregular” se não for comprovado o recolhimento das taxas
de fiscalização (TFI e TFF) e CFRP de todos os Radioenlaces associados ao SCM licenciados
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 DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA— ESTAÇÃO TERRENA (SERVIÇO 047)
5.6.1 Definição
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Multimídia — Estação Terrena (Serviço 047).
5.6.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação

5.6.2.1 Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento
serviço de comunicação multimídia ——estação terrena, desde o seu projeto ate' 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 (CGR);

f)

o cadastro de registro de falhas das estações; e

g)

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

5.6.2.2 A prestadora deverá informar quais os sistemas informatizados envolvidos no
processo supracitado e no processo de cadastro de assinantes, com uma descrição sucinta de
suas funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização dos sistemas.
5.6.2.3 Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representantes da
prestadora envolvidos na ativação das estações de SCM — estação terrena, desde o projeto até
a ativação comercial.

5.6.2.4 O Agente de Fiscalização deverá identificar presencialmente
informatizado, a ﬁm de validar a resposta ao “item 5.6.2.1.

cada sistema

5.6.2.5 Requerer à prestadora a relação de todos os assinantes do SCM, ativos e inativos, que
são atendidos por meio de satélite, no período "fiscalizado, contendo no mínimo:

a)

sistema de onde foi extraída a informação;

b) nome do assinante;

e) CPF/CNPJ;
d)

situação (em funcionamento, desativada);

e)

data de ativação;

f)

data de desativação;

g) identificador no CGR da ponta A;

h) identificador no CGR da ponta B (lado do usuário);
i)

endereço da ponta A;

j)

endereço da ponta B;

k) estado e município da ponta A; e
l)

estado e município da ponta B.

5.6.2.6 De posse das informações anteriores, solicitar relação de todas as estações base do
SCM - Estação Terrena desativadas e em íimcionamento no período fiscalizado, contendo no
mínimo:
a)

Sistema de onde foi extraída a informação;

b) nome da estação;
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c)

identificador no CGR;

d) situação (em funcionamento, desativada);
e)

endereço;

f)

estado e município;

g) data de ativação;
h)

data de todas as alterações de natureza técnica que incidiram em nova TFI;

i)

data de desativação; e

j)

diâmetro da antena.

5.6.2.7 Após o recebimento das informações anteriores, solicitar a relação de todas as
estações terminais do SCM - Estação Terrena desativadas e em funcionamento no período
fiscalizado, contendo no mínimo:

a)

Sistema de onde foi extraída a informação;

b) nome da estação;

c)

identificador no CGR;

d) situação (em iimcionamento, desativada);

e)

endereço ;"

f)

estado e município;

g) nome da estação base a qual ela está vinculada;
h) endereço da estação base a qual ela está vinculada;

i)

data de ativação;

j)

data de todas as alterações de natureza, técnica'que incidiram em nova TFI;

.

k) data de desativação;
1)

.

diâmetro da antena; e

rn) tipo da estação (fixa ou móvel).

5.6.2.8 Solicitar a relação de todas as Estações de SCM —- Estação Terrena que tiveram suas
Autorizações de Radiofrequência renovadas, no período fiscalizado. A prestadora deverá
informar o sistema de onde foi extraída a relação de estações.
5.6.2.9 Visando confirmar
STEL, identificar estações
fornecidas pela prestadora,
descritiva desses alarmes.

a desativação de estações com situação “excluídas” no sistema
ativadas antes do seu licenciamento e validar as informações já
solicitar o Relatório de falhas no período fiscalizado e a legenda
O Agente de Fiscalização deverá considerar nessa análise apenas

os alarmes referentes a falhas de funcionamento das estações, excluindo-se as falhas de

infraestrutura. O Relatório de falhas deverá conter no mínimo as seguintes informações:

a)

Sistema de onde foi extraída a informação;

b) Identificação no sistema interno (bilhete de anormalidade);
0)

Tipo de falha;

d) Descrição da falha;
e)

Data do evento; e

f)

Equipamento, elemento de rede ou facilidade afetados.
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5.6.2.10 Extrair do Sistema STEL relação de todas as Estações de SCM — Estação Terre .
(serviço 047) para o período e região fiscalizada. Extrair também no Sistema STEL, as
estações cadastradas que constam como “Não licenciadas” e/ou como “Licenciadas e
pendentes de pagamento”.

5.6.2.11 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.
5.6.2.12 Tendo em vista que para este tipo de serviço não existe relação das estações
cadastradas em bloco no STEL, solicitar a PVSSA/PVSS/SPV a relação de todas essas
estações, ativas e excluídas, contendo no mínimo nome, endereço, tipo de TFI e data do
_ primeiro licenciamento. Deverá constar também nessa relação as estações cadastradas que
constam como “Não licenciadas” e/ou como “Licenciadas e pendentes de pagamento”.

5.6.2.13 O conjunto das informações obtidas no STEL e das encaminhadas pela
PVSSA/PVSS/SPV deverá subsidiar a fiscalização das estações enviadas pela prestadora.
5.6.2.14 As informações fornecidas pela prestadora (itens 5.6.2.5 a 5.6.2.9) serão validadas
com base em seus sistemas informatizados.
5.6.2.14.1 Para realizar a validação, o agente de fiscalização deverá em visita à prestadora
' realizar uma amostra diretamente em sua base de dados, de acordo com o método de
amostragem do item 5.1.2 e comparar com as informações fornecidas.
5.6.2.15 Consultar diretamente as bases de dados, por meio de terminais de acesso remoto,

localizados no. Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da
prestadora, a fim de confirmar a desativação ou o possível funcionamento de estações:
a)

do item 5.6.2.10 e 5.6.2.12, cadastradas como “Não-licenciadas” e/ou como
“Licenciadas e pendentes de pagamento”;

b) do item 5.6.2.10 e 5.6.2.12, com a situação “excluídas”;

c)

informadas no item 5.6.2.5 e que não constem na resposta dos itens 5.6.2.6 ou
5.6.2.7; e

d) inexistentes no item 5.6.2.13 em relação a resposta dos itens 5.6.2.5 ao 5.6.2.7.

5.6.2.16 Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema STEL, verificar se todas as Estações de SCM:
a)

em funcionamento estão licenciadas;

b) entraram em funcionamento após o seu licenciamento;
e)

excluídas no STEL, foram devidamente desativadas; e

(1) estão licenciadas para o correto tipo de TFI.
5.6.2.17 A partir das informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema Sigec, verificar se consta débito gerado referente a todas as alterações
_ de natureza técnica que incidem em nova TFI.

5.6.2.18 Caso não seja encontrado o boleto gerado no sistema Sigec, deve-se solicitar à
prestadora o comprovante do pagamento das TFIs referentes às alterações.
5.6.2.19 Em último caso, poderá ser realizada fiscalização presencial em estações cujas
informações fornecidas pela prestadora indiquem possíveis irregularidades.
5.6.3 Critérios de Regularidade do Item de Verificação
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5.6.3.1 Este item do'procedimento e' considerado “irregular” se for constatada pelo menos
uma das seguintes situações:
a)

o fimcionamento de Estações de Telecomunicações que não estejam licenciadas;

b) a entrada em funcionamento de Estações de Telecomunicações sem o devido
licenciamento;

0) Estações de Telecomunicações excluídas no STEL ou da relação fornecida pela
PVSSA/PVSS/SPV que ainda permaneceram em funcionamento;

d) Estações de Telecomunicações com o tipo de TFI superior a faixa licenciada; e
e)

caso não seja identificado o boleto gerado e pago no sistema Sigec e não seja
comprovado o pagamento da TFI pela prestadora.

5.6.3.2 O item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item anterior
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)

identificação da estação;

b) o endereço da estação;
o)

a data de ativação;

d) a data de licenciamento (se for o caso);
e) tipo de TFI informada pela prestadora; e

f)

a quantidade de TFIs, TFFs e _CFRPs que poderiam ter sido recolhidas pela
prestadora, caso as estações fossem licenciadas devidamente. .

5.7, VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP DO SERVIÇO DE
COMUNICACAO MULTIMIDIA — ESTAÇAO TERRENA (SERVIÇO 047)
5.731 Definição

5.7.1.1 Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização
(TFI e TFF) e CFRP dos Serviços de Comunicação Multimídia — Estação Terrena.
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 SCM — Estação Terrena, 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.

5.7.2.3 Com base nas solicitações do item 5.6.2.11, identificar no sistema 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 das estações do SCM - Estação Terrena 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
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5.7.3.1 Constatadas irregularidades nos itens 5.7.2.2 e 5.7.2.4 e comprovando-SNI],
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 SCM — Estação Terrena
licenciados no período e região fiscalizados.
5.7.3.3 0 item e' considerado “regular” se não foi encontrada inconsistência nas situações
indicadas nos itens 5.7.2.2 e 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 ALTERAÇOES

7

ANEXOS

Não existem.

Página 17 de 17

EmmsasdeQI'VlçO

Mummldla Vºº”

INFORME

1.

DESTINATÁRIO

Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização — SRF

2.

INTERESSADO

Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização — RFFCFl

3.

ASSUNTO

Aprovação do Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
nas Empresas do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (FIS.PF.038 — Versão “O”).

4. ' "REFERÉNCIAS ,. "
4.1.
Termos de Autorização para prestação do SCM;
4.2. , Lei nº 5.070, de 07 de julho de 1966, que cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações- Fistel;
4.3.
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional,
4.4. Lei nº 9. 430, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre Legislação Tributária
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

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

Lei nº 9. 691, de 22 de julho de 1998 que altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo III daLei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997;
Regulamento Geral de Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação,
aprovado pela Resolução nº 242, de 30 de novembro de 2000;
Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela Resolução nº 255,
de 29 de março de 2001;
Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº
272, de 9 de agosto de 2001;

4.10.

Regulamento Geral de Interconexão, anexo a Resolução nº 410, de 11 de julho de
2005;

4.11.

Regulamento sobre Equipamentos de Radiação Restrita, anexo a Resolução nº 506, de

4.12.

Regulamento sobre Condições de Uso de Radiofrequências da Faixa de 2.400 MHz a
2483,5 MHz por Equipamentos utilizando Tecnologia de Espalhamento Espectral ou
Tecnologia de Multiplexação Ortogonal por Divisão de Frequência, aprovado pela
Resolução nº 397, de 6 de abril de 2005;
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
Lei nº 11. 652, de 07 de abril de 2008— alteia a Lei nº 5.070, de 7 dejulho de 1966.

1 de julho de 2008;

4.13.

4.14
5. FUNDAMENTAÇÃO

'

Página 2 de 2 do Informe nº 69 /2009 — RFFCF/RFFC, de 3) L“ /2009.

5.1. Considerando as fundamentações constantes do Informe nº 58/2009-RFFCF/RFFC de
04/09/2009, constantes na ﬂ 003;

5.2. Considerando a Consulta Interna nº 441, realizada no período de 09/09/2009 a
17/10/2009, e a análise das contribuições recebida pelo Grupo de Trabalho;

5.3. Considerando as sugestões acatadas e as adequações ao documento realizadas pela
RFFCFl, que resultaram na proposta final do Procedimento de Fiscalização.

6.

PROPOSIÇÃO

Sugerimos submeter à minuta do Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações nas Empresas do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (FIS.PF.038
— Versão “O”), anexa a este informe, ao Superintendente de Radiofreqíiência e Fiscalização
para sua aprovação final via Portaria.

7. ' RELAÇÃO DE [ANEXO-S

'

o as Contribuições - recebidas decorrentes da
dº SACP, contend
extraído 441;
7'1' Relatório Interna
nº
a
Consult
7.2. E-mail de análise das contribuições do GT.
7.3. Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações nas
Empresas do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (FIS.PF.O38 — Versão “0”);

7.4. Portaria de Aprovação.
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CONSULTA INTERNA Nº 441

Ágªtª/?ª ªfã
Item: 1 OBJETIVO
Este procedimento estabelece o processo de verificação do cumprimento das
obrigações legais e contratuais assumidas pelas prestadoras do Serviço de
Comunicação Multimídia — SCM, 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).

Contribuição Nº 1 == (ID: 42249)

Contribuidor: JOSINO LUIS SANTOS FILHO
Lotação: PVSSA
Data da Contribuição: 15/09/2009
Contribuição: Conforme observado em reunião realizada com o Senhor Gerente
Geral de Fiscalização, na data de hoje, 15/09/2009, faz-se necessária a uma
reunião entre a SRF e a SPV para uma discussão geral da proposta,
esclarecimentos de dúvidas e discussão de aspectos não previstos na
regulamentação.
Justificativa: Conforme observado em reunião realizada com o Senhor Gerente
Geral de FiScalização, na data de hoje, 15/09/2009, faz-se necessária a uma
reunião entre a SRF e a SPV para uma discussão geral da proposta,
esclarecimentos de dúvidas e discussão de aspectos não previstos na
regulamentação.

Contribuição Nº 2 = (ID: 42259)
Contribuidor: REGINA CUNHA PARREIRA
Lotação: PVSTR
Data da Contribuição: 16/09/2009
Contribuição: Tendo em vista que a proposta aborda aspectos não previstos em
regulamentação especifica, faz—se necessária uma reunião entre a SRF e a SPV para
uma discussão geral da proposta.
Justificativa: Necessidade de esclarecimentos.

Item: 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, TFI e da contribuição para o

Fomento da Radiodifusão Pública (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 SGCH, SIGEC e STEL, além de outros que julgar pertinentes.
5.1.1. 4 São passíveis de licenciamento as estações de SCM que utilizam, entre
.
outros, os seguintes equipamentos: DSLAN, Mini- DSLAN, Fibra Óptica, Radioenlaces
(fora da faixa de radiação restrita), Estações Terrenas.
5.1. 1. 5 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.
5.1.1.6 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 SCM devem ser fiscalizadas por área de atuação de
acordo com o Termo de Autorização.
5.1.1.8 Em função da Lei nº 11. 652, de 7 de abril de 2008, a Taxa de Fiscalização
de Funcionamento — TFF, passou a ser correspondente a 45% (quarenta e cinco por
cento) dos valores fixados para a Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI. Sendo
assim, para cálculos de TFF anteriores ao ano de 2009, deve-se utilizar o valor de
50% da TFI e 5% para a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública ‘
(CFRP).
5.1.1.9 As necessidades especificas para cada obrigação devem ser relacionadas
pelo órgão demandante, de forma clara e objetiva.
5.1. 1.10 Os procedimentos de averiguação de cada item de verificação encontramse descritos nos itens 5.2 a 5.7 deste procedimento de fiscalização.
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 namostra de tal
forma que, com precisão e nível de confiança pré-estabelecidos, pode—se realizar a

verificação das namostra 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:

5.1.3 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) VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS ESTAÇõES DO SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SERVIÇO 045) (5.2);
b) VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP DAS ESTAÇõES DO '
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SERVIÇO 045) (5.3);
c) VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS RADIO ENLACES ASSOCIADOS AO SCM
(SERVIÇO 046) (5.4);
d) VERIFICAÇAO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP DOS RADIO ENLACES
ASSOCIADOS AO SCM (SERVIÇO 046) (5. 5);
e) VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA— ESTAÇÃO TERRENA (SERVIÇO 047) (5. 6);e
f) VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP DO SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA— ESTAÇÃO TERRENA
(SERVIÇO 047) (5. 7).

Contribmção Nº 3 = (ID: 42234)
Contribuidor: GUSTAVO LUCHINE ISHIHARA
Lotação: EROSOT

Data da Contribuição: 08/09/2009
Contribuição: 5.1.1.8 Em função da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, a Taxa
de Fiscalização de Funcionamento - TFF, passou a ser correspondente a 45%
(quarenta e cinco por cento) dos valores fixados para a Taxa de Fiscalização de
Instalação - TFI. Sendo assim, para cálculos de TFF anteriores ao ano de 2009,
deve—se utilizar o valor de 50% da TFI. Para o ano de 2009 e os posteriores, devese utilizar o valor de 50% da TFI e os valores tabelados para a Contribuição para o
Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP).
de 50% da TFI e 5% para a Contribuição para o
Justiflcativa: No item "5.1.1.8
Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP)" temos que na Lei 11.652/08 não existe
essa definição de 5%, apenas uma tabela de preços fixa que foi aproximadamente
5%. Então, se a TFI alterar, a CFRP continua nos mesmos valores, até que a tabela
seja atualizada.

Contribuição Nº 4 =- (ID: 42232)

Contribuidor: HILDEBRANDO RODRIGUES MACEDO
Lotação: PVSTA1
Data da Contribuição: 08/09/2009
Contribuição: 5.1.1.4 São passíveis de licenciamento as estações de SCM que
utilizam, entre outros, os seguintes equipamentos: equipamentos de radiação
restrita cujo licenciamento seja requerido conforme a Resolução 506/2008,DSLAN,
Mini-DSLAN, Fibra Optica, Radioenlaces (fora da faixa de radiação restrita),
Estações Terrenas.

Justificativa: Há um grande número de prestadoras de SCM que utilizam
equipamentos de radiação restrita para prover acesso à internet em banda larga.
Conforme a resolução 506/2008 é necessário o licenciamento destas estações em
algumas circunstâncias, em particular nos artigos 30 e de 39 a 42

Item: 5.2 VERIFICAÇÃO DOnLICENCIAMENTO DAS ESTACOES DO
SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA (SERVIÇO 045);
5.2.1 Definição
5.2.1.1 Refere-se à verificação do devido licenciamento das Estações do Serviço de
Comunicação Multimídia (Serviço 045).
5.2.2 Metodologia e Procedimentos de Averiguação
5.2.2.1 Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de
licenciamento das Estações de SCM, 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);
f) o cadastro de registro de falhas das estações; e
g) a ativação comercial das estações, dentre outros que possam existir.
5.2.2.2 A prestadora deverá informar quais os sistemas informatizados envolvidos

no processo supracitado, com uma descrição sucinta de suas funcionalidades,
incluindo a data inicial de utilização dos sistemas.
5.2.2.3 Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os
representantes da prestadora envolvidos na ativação das estações de. SCM, desde o
projeto até a ativação comercial.
5.2.2.4 O Agente de fiscalização deverá identificar presencialmente cada sistema
informatizado, a fim de validar a resposta ao item 5.2.2.
5.2.2.5 Requerer à prestadora a relação de todos os assinantes do SCM, no período
fiscalizado, contendo no mínimo:
a) sistema 'de onde foi extraída a informação;
b) nome do assinante;
c) CPF/CNPJ;
d) endereço;
e) estado e município;
f) data de ativação;
9) data de desativação,
h) estação à qual o assinante está conectado;
i) endereço da estação,
.
j) meio utilizado para atendimento (par metálico, fibra óptica, radioenlace, etc.);
k) frequência, caso o meio utilizado seja radioenlace; e
l) Código de homologação do equipamento, caso o meio utilizado seja radioenlace. '
5. 2. 2. 6 De posse das informações anteriores, solicitar a relação de todas as
Estações de SCM desativadas e em funcionamento no período fiscalizado, contendo
no minimo:
a) Sistema de onde foi extraida a informação;
b) nome da estação;
c) identificador no CGR;
cl) endereço;
e) estado e município;
f) situação (em funcionamento, desativada);
9) data de ativação;
.
h) data de todas as alterações de natureza técnica que incidiram em nova TFI;
i) data de desativação; e
j) identificação dos radioenlaces associados à estação.
5.2.2.7 Solicitar a relação de todas as Estações de SCM que tiveram suas
Autorizações de Radiofrequência renovadas, no período fiscalizado.'A prestadora
deverá informar o sistema de onde foi extraída a relação de estações.
5.2.2.8 Visando confirmar a desativação de estações com situação “excluídas” no
sistema STEL, identificar estações ativadas antes do seu licenciamento e validar as
informações já fornecidas pela prestadora, solicitar o Relatório de falhas no período
fiscalizado e a legenda descritiva desses alarmes. O Agente delFiscalização deverá
considerar nessa análise apenas os alarmes referentes a falhas de funcionamento
das estações, excluindo—se as falhas de infraestrutura. O Relatério de falhas deverá
conter no mínimo as seguintes informações:
a) sistema de» onde foi extraída a informação;
b) identificação no sistema interno (bilhete de anormalidade);
c) tipo de falha;
cl) descrição da falha;
e) data do evento; e
f) equipamento, elemento de rede ou facilidadeafetados.
5.2.2.9 Extrair do Sistema STEL relação de todas as estações do Serviço de
Comunicação Multimídia (serviço 045) para o período e região fiscalizada.
5.2.2.10 Extrair do Sistema STEL, as estações cadastradas que constam como “Não
licenciadas" e/ou como “Licenciadas e pendentes de pagamento”.
5.2.2.11 Solicitar à Superintendência responsável pelo serviço fiscalizado, a relação—
de todas as estações licenciadasque tiveram renovação da validade de suas
licenças, noperíodo fiscalizado.

5.2.2.12 As informações fornecidas pela prestadora (itens 5.2.2.5ºa 5.2.2.8) serão
validadas com base em seus sistemas informatizados.
5.2.2.12.1 Para realizar a validação, o agente de fiscalização deverá em visita à
prestado a realizar uma amostra diretamente em sua base de dados, de acordo
com o método de amostragem do item 5.1.2 e comparar com as informações
fornecidas.
5.2.2.13 Consultar diretamente as bases de dados, por meio de terminais de
acesso remoto, localizados no Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro
ponto da área operacional da prestadora, a fim de confirmar a desativação ou o
possível funcionamento de estações:
a) do item 5.2.2.10;
b) excluídas no STEL;
c), informadas no item 5.2.2.5 e que não constem na resposta dada no item
5.2.2.6; e

d) inexistentes no STEL e constantes na resposta dada ao item 5.2.2.6.
5.2.2.14 Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as
informações constantes do Sistema STEL, verificar _se todas as Estações de SCM:
a) em funcionamento estão licenciadas;
b) entraram em funcionamento após o seu licenciamento;
c) excluídas no STEL, foram devidamente desativadas.
5.2.2.15 A partir das informações validadas na prestadora, comparadas com as
informações constantes do Sistema Sigec, verificar se consta débito gerado
referente a todas as alterações de natureza técnica que incidem em nova TFI.
5.2.2.16 Caso não seja encontrado o boleto gerado no sistema Sigec, deve—se
solicitar à prestadora o comprovante do pagamento das TFIs referentes às
alterações.
52217 Em último caso, poderá ser realizada fiscalização presencial em estações
cujas informações fornecidas pela prestadora indiquem possíveis irregularidades.
5.2.3 Critérios de Regularidade 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) o funcionamento de Estações de Telecomunicações que não estejam licenciadas;
b) a entrada em funcionamento de Estações de Telecomunicações sem o devido
_
licenciamento;
c) Estações de Telecomunicações excluídas no STEL que ainda permaneceram em
funcionamento; e
d) caso não seja identificado o boleto gerado e pago no sistema Sigec e não seja
comprovado o pagamento da TFI pela prestadora.
5. 2. 3. 2 O item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item
,
anterior for identificada.
Obrigações
de
Descumprimento
de
Administrativo
Processo
o
subsidiar
5.2.3.3 Para
(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
e) a quantidade de TFIs, TFFs e CFRPs que poderiam ter sido recolhidas pela
prestadora, caso as estações fossem licenciadas devidamente.

Contribuição Nº 5 = (ID: 42233)
Contribuidor: HILDEBRANDO RODRIGUES MACEDO
Lotação: PVSTAl

Data da Contribuição: 08/09/2009

Contribuição: 5.2.2.5 Requerer à prestadora a relação de todos Os assinantes do
SCM, no período fiscalizado, contendo no mínimo:
'm)c0ntrato de prestação do serviço entre a prestadora que detém a autorização do
SCM e o usuário final.
Justificativa: O objetivo é verificar possíveis irregularidade na prestação do SCM,
onde há intermediários entre a empresa que tem a autorização do SCM e o usuário
final. Isto para prevenir a prática de "terceirização" da licença do SCM, onde uma
empresa que não possui a outorga do SCM utiliza a autorização de outra empresa
regularmente autorizada para prestar o serviço ao usuário final.
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Dªvdi Sdnei dº Sªntºs Avila
De:

Carolina Ribeiro Ferreira

Enviado em:
Para:
Cc:

terça-feira, 27 de outubro de 2009 13:34
David Sidney dos Santos Avila
Carlos Henrique Zambelli Carboneri; Sergio Bastos Blanco; Davi Paris Rocha; Bruno

-

Geovane Rodrigues da Costa; Luciana Rabelo Novato Ferreira; Janison Rezende
Faria; Alexandre Freitas de Lima; Marise Henriques Daldegan
RES: FIS.PF.038 - Procedimento de Fiscalização Fistel do SCM - Contribuições
recebidas da consulta interna

Assunto:

Anexos:

&

FIS PF 038 revisado com as contribuiçõesdoc

Prezado David,

Segue abaixo o Procedimento de Fiscalização FIS.PF.038 contendo as alterações realizadas
pelo grupo após análise das contribuições da consulta interna, realizada para o este
documento.

. vale lembrar que este procedimento foi elaborado com carácter "piloto", focado nas
fiscalizações do Fistel que estão em execução para o ano de 2009, considerando o tempo
que tivemos para elaborá—lo e o conhecimento práticopara a fiscalização deste serviço,
sendo assim o documento revisado possui a mesma característica da primeira versao
publicada.
Sugerimos alterar a versão para "0" após o término das fiscalizações, com a elaboração de
uma nova revisão.

Desde já agradeço.
Att.;
Carolina

=IS PF 038 revisado

com as con...

_-----Mensagem original----De:
Enviada em:
Para:

Cc:
Assunto:

Davi Paris Rocha
terça-feira, 27 de outubro de 2009 13:24
Janison Rezende Faria; Bruno Geovane Rodrigues da Costa; Carolina Ribeiro Ferreira; Luciana Rabelo Novato Ferreira;
Alexandre Freitas de Lima
Marise Henriques Daldegan
RES: FIS.PF.038 - Procedimento de Fiscalização Fistel do SCM - Contribuições recebidas da consulta interna

Janison,

Eu apenas faria referência ao item posterior que trata da radiação restrita, visto que em determinadas situações

ela também tem de ser licenciada. No mais pessoal, já fiz contribuições direto com a Carolina.
Davi
-----Mensagem original-----

De:

Janison Rezende Faria

Enviada em:
Para:

terça-feira, 27 de outubro de 2009 13:04
Bruno Geovane Rodrigues da Costa; Carolina Ribeiro Ferreira; Davi Paris Rocha; Luciana Rabelo Novato Ferreira ;

.

1

,

Alexandre Freitas de Lima

Cc:
Assunto:

Marise Henriques Daidegan
RES: FIS. PF. 038'— Procedimento de FisCalização Fistel do SCM- Contribuições recebidas da consulta interna

,

_ Pessoal,
Acho que o texto do item 5.1 .1.4 pode gerar dupla interpretação. Minha sugestão:

5.1.1.4
As estações do SCM são de dois tipos: estação com uso de radiofreqiíência e estação sem uso
de radiofreqiiência.
Todas as estações do SCM que utilizem equipamentos de radiocomunicação sem o uso de radiação
restrita devem ser licenciadas. E obrigatório o licenciamento dessas estações, mesmo que elas
caracterizem terminais. de acesso de assinantes.

As demais observações que eu tinha a fazer eram com relação a formatação e já foram feitas pela Carolina.

Att.

'

Janison

-----Mensagem original----De:
Enviada em:
Para:
Cc:
Assunto:

»

'

.

.

Bruno Geovane Rodrigues da Costa
sexta-feira, 23 de outubro de 2009 15: 12
. Carolina Ribeiro Ferreira; Davi Paris Rocha; Janison Rezende Faria; Luciana Rabelo Novato Ferreira; Alexandre Freitas de
Lima
Marise Henriques Daidegan
RES: FIS.PF.038 — Procedimento de Fiscalização Fistel do SCM - Contribuições recebidas da consulta interna

Carolina,

Considerando que conversamos por telefone e você me explicou o motivo das alterações que eu descordava,
considero que as alterações que estão no documento enviado
são pertinentes, não tendo eu mais nenhuma contribuição no momento.

Att,

Bruno Geovane
Agente de Fiscalização- FSIER 03
Fone: 41 3219-7033
E-mail: bruno@anatei.gov.br

-----Mensagem originaI----—
De:
Enviada em:
Para:
Assunto:

Alexandre Freitas de Lima
sexta-feira, 23 de outubro de 2009 13:06
Carolina Ribeiro Ferreira
RES: FIS. PF. 038— Procedimento de Fiscalização Fistel do SCM- Contribuições recebidas da consulta
interna

:

«

De acordo, Carol.
'Alexand re.
-----Mensagem original----—
De:
Luciana Rabelo Novato Ferreira
Enviada em:
sexta-feira, 23 de outubro de 2009 12: 13
Para:
Carolina Ribeiro Ferreira
Cc:
Davi Paris Rocha; Janison Rezende Faria; Luciana Rabelo Novato Ferreira; Alexandre Freitas de Lima; Bruno
Geovane Rodrigues da Costa; Marise Henriques Daldegan

Assunto:

RES: FIS.PF.038 - Procedimento de Fiscalização Fistel do SCM — Contribuições recebidas da consulta interna

Carolina,

Acho que as alterações que você fez já são suficiente. Não tenhoímais nada a acrescentar.
2

Att. ,
Luciana.

-----Mensagem original-—-—De:
Carolina Ribeiro Ferreira
Enviada em:
Para:

Cc:
Assunto:

quinta-feira, 22 de outubro de 2009 14:17
Davi París Rocha; Janison Rezende Faria; Luciana Rabelo Novato Ferreira; Alexandre Freitas de Lima;
Bruno Geovane Rodrigues da Costa
Marise Henriques Daldegan

RES: FIS.PF.038 - Procedimento de Fiscalização Fistel do SCM — Contribuições recebidas da consulta
.

interna

Pessoal,

' Preciso urgentemente da ajuda de vocês na análise do Procedimento de Fiscalização Fistel do SCMFIS. PF. 038, para que possamos editar o mais rápido possível a versão que encontra--se disponível
no NORTE, não prejudicando assim as fiscalizações.
Fiz as alterações que julguei pertinentes e preciso de uma opinião de vocês, ate a data de amanhã,
por favor.
'

Favor compararem com as contribuições enviadas pela PVSTR.
« Arquivo: FIS PF 038 revisado com as contribuiçõesdoc »
Att.;
Carolina
—————Mensagem original----—
De:
Carolina Ribeiro Ferreira
Enviada em:
sexta-feira, 9 de outubro de 2009 14:11
Para:
Davi Paris Rocha; Janison Rezende Faria; Luciana Rabelo Novato Ferreira; Alexandre Freitas de Lima;
Bruno Geovane Rodrigues da Costa
Cc:
Ivan Dias Maciel; Marise Henriques Daldegan

Ass'unto:

ENC: FIS.PF.038 — Procedimento de Fiscalização Fistel do SCM — Contribuições recebidas da consulta
interna

Prezados,

Solicito análise das contribuições feitas pela PVSTR, para que possamos posteriormente, discutir
e realizarmos as mudanças que julgarmos pertinentes no Procedimento de Fiscalização Fistel do
SCM- FIS. PF. 038.
Desde já agradeço.

Att.;
Carolina
----- Mensagem original-—--—
De:
,
Herculano Araujo Rodrigues de Oliveira
Enviada em:
sexta-feira, 9 de outubro de 2009 14:07
Para:
Carolina Ribeiro Ferreira
Cc:
Josino Luis Santos Filho; Fabio Mandarino

Assunto:

RES: FIS.PF.038 - Procedimento de Fiscalização Fistel do SCM - Contribuições recebidas da consulta
interna

Boa tarde!
Prezado Carolina,

A pedido da Gerente de Regulamentação da PVSTR, a Sra. Regina Cunha Parreira, encaminho
anexo contribuição relativo à Consulta Interna 441, conforme contatos anteriores.

Estamos a disposição para os esclarecimentos que forem necessários.
Atenciosamente,

Herculano Oliveira

(61) 2312-1705 / 2312-2245

-----Mensagem original-««
Regina Cunha Parreira
De:
quinta-feira, 8 de outubro de 2009 11:51
Enviada em:
Herculano Araujo Rodrigues de Oliveira
Para:
ENC: FIS.PF.038 - Procedimento de Fiscalização Fistel do SCM - Contribuições recebidas da
Assunto:
'
consulta interna
.

Para conhecimetno.

Regina
— -----Mensagem original-fm
Die:
Carolina Ribeiro Ferreira

,

'

-

Enviada em:
Para:

quarta-feira, 7 de outubro de 2009 09:19
Josino Luis Santos Filho; Regina Cunha Parreira

Cc:

Davi Paris Rocha; Alexandre Freitas de Lima; Ivan Dias Maciel; Marise Henriques Daldegan

Assunto:

FIS.PF.038 — Procedimento de Fiscalização Fistel do SCM — Contribuições recebidas da consulta
interna

Prezados

I

'

Realizamos na data de 05/10/2009, uma reunião para esclarecimento de itens, constantes no

procedimento de Fiscalização do Fistel para o Serviço de Comunicação Multimídia FIS.PF.038, que tratam de aspectos técnicos e regulatórios.
Conforme combinado, estamos aguardando o envio das contribuições, referente a este
procedimento, para que após editá-lo, seja publicado no sistema NORTE uma versão mais
adequada, para subsidiar as fiscalizações do Fistel/CFRP que já se iniciaram.
Desde já agradeço.

Att.;
Carolina

'
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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 de Comunicação Multimídia — SCM,
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 (CFRP), possibilitando a análise de dados cadastrados pelas prestadoras
nos sistemas da Anatel.

3

REFERÉNCTAS

Para ﬁns deste Procedimento de Fiscalização, são aplicáveis os seguintes documentos:
a)

Termos de Autorização para prestação do SCM;

b) Lei nº 5.070, de 07 de julho de 1966, que cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações - Fistel;
c)

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

d) Lei 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 n° 9.472, de
16 dejulho de 1997;

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

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

i)

Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução
nº 272, de 9 de agosto de 2001;

j)

Regulamento Geral de Interconexão, anexo a Resolução nº 410, de 11 de julho
de 2005;

k) Regulamento sobre Equipamentos de Radiação Restrita, anexo a Resolução nº
506, de 1 dejulho de 2008;
1)

Regulamento sobre Condições de Uso de Radiofreqíiências da Faixa de 2.400
MHz a 2483,5 MHz por Equipamentos utilizando Tecnologia de Espalhamento
Espectral ou Tecnologia de Multiplexação Ortogonal por Divisão de Frequência,
aprovado pela Resolução nº 397, de 6 de abril de 2005;

Página 2 de 16

PrweelmemodeDacallzaçlºC'EFLmªodeFlscah/zafaodasTelecomumc

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

4

DEFINIÇÓES

Para 'Íins deste documento, são adotadas as definições constantes da regulamentação
referenciada na Seção 3.

4.1

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.

4.2

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 iníluenciam direta ou indiretamente nos
valores a arrecadar.

4.3

SISTEMA DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO _ SGCH

Sistema de gestão de processos de homologação de produtos e de consultas a produtos
homologados e certificados. Objetiva controlar processos de homologação de produtos,
viabilizando consultas às características técnicas de produtos certificados, além dos dados
cadastrais de seus respectivos fabricantes.

4.4 ESTACOES DE TELECOMUNICACOES
Estação de telecomunicações e o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e
demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e,
quando for O caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais

portáteis.

5

DESCRIÇÃO" Do PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DOS ITENS DE
VERIFICAÇÃO RELATIVOS A0 FISTEL

5.1

DISPOSIÇOES GERAIS

5.1.1 Metodologia e Procedimentos

Este procedimento é composto pela descrição dos métodos desenvolvidos para a verificação
ao correto recolhimento de TFF, TFI e da contribuição para o Fomento da Radiodifusão
Pública (CFRP).

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.
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Antes de iniciar a fiscalização, o Agente de Fiscalização deverá possuir acesso completo ao
módulo de consulta dos Sistemas Interativos da Anatel, módulos do SGCH, SIGEC e STEL,

além de outros que julgar pertinentes.
As estações do SCM são de dois tipos: estação com uso de radiofrequência e estação sem uso
deradiofreqtiência.
As estações do SCM são de dois tipos: estação com uso de radiofrequência e estação sem uso
de radiofrequência.
Todas as estações do SCM que utilizem equipamentos de radiocomunicação sem o uso de
radiação restrita devem ser licenciadas. E obrigatório o licenciamento dessas estações, mesmo
gue elas caracterizem terminais de acesso de assinantes.

No caso específico de estações que utilizem equipamentos de radiocomunicação de radiação
restrita, o licenciamento deverá seguir as seguintes regras:
"

Deverão ser licenciadas as estações de telecomunicações da rede que se interligam
diretamente às redes de outras operadoras de serviços de telecomunicações;

"

Deverão ser licenciadas as estações de telecomunicações que utilizem a faixa de
radiofrequência de 2400 a 2483,5 MHz, com potência e.i.r.p. superior a 400 mW, e

instaladas em localidade com mais de 500 mil habitantes. Cumpridos eSses três
requisitos, essas estações deverão ser licenciadas mesmo que estejam instaladas no
ambiente de assinante do serviço. É obrigatório 0 licenciamento dessas estações,
mesmo que elas caracterizem terminais de acesso de assinantes.
“

No caso específico de estações que utilizem somente meios confinados (ex.: fibra
óptica; par metálico; cabo coaxial; etc.), o licenciamento será obrigatório nas estações
nodais da rede responsáveis pela concentração de acessos de assinantes e que realizem
o controle da prestação do serviço;

Estações terminais de assinantes que utilizem apenas meios confinados para o acesso a rede
da prestadora do serviço são isentas de licenciamento.
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.

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.
As prestadoras do SCM devem Ser fiscalizadas por área de atuação de acordo com 0 Termo
de Autorização.
Em função da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, a Taxa de Fiscalização de Funcionamento
— TFF, passou a ser correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores fixados
para a Taxa de Fiscalização de Instalação — TFI e os valores para a Contribuição para o
Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) encontram-se no anexo desta Lei. Sendo assim,
para cálculos de TFF anteriores ao ano de 2009, deve-se utilizar o valor de 50% da TFI.

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

Os procedimentos de averiguação de cada item de verificação encontram—se descritos nos
itens 5.2 a 5.7 deste procedimento de fiscalização.
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5.1.2 Métodos Estatísticos

Para os itens de verificação deste procedimento, quando aplicável, será adotado o método
estatístico da Amostragem de População Finita.
As verificações que envolvem uma grande quantidade de unidades a serem analisadas
(população fmita de tamanho NUMVERSO) podem tornar-se impraticáveis. Nesse caso, Obtém-se
uma amostra de tamanho namosm, de tal forma que, com precisão e nível de confiança préestabelecidos, pode—se realizar a verificação das namostra unidades.

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

I’Z

:

0796NUNIVERSO

.

0,0064NWVERSO + 0,954
5.1.3 Itens de Verificação Relativos ao licenciamento de Estações e arrecadação do Fistel
do SCM:

Os itens a serem verificados de acordo com os procedimentos descritos neste documento são:
' a) VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS ESTAÇOES DO SERVIÇO DE
COMUNICAÇAO MULTIMIDIA (SERVIÇO 045) (5. 2);

b) VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP DAS
ESTAÇOES DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SERVIÇO
045) (5.3)c) VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS RADIO ENLACES
ASSOCIADOS AO SCM (SERVIÇO 046) (5.4);
d) VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP DOS
RADIO ENLACES ASSOCIADOS AO SCM (SERVIÇO 046) (5.5);

e) VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS ESTAÇOES DO SERVIÇO DE
COMUNICAÇAO MULTIMIDIA — ESTAÇAO TERRENA (SERVIÇO 047)
(5.6); e

f) VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP DO
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA _ ESTAÇAO TERRENA
(SERVIÇO 047) (5.7);
5.2 VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS ESTAÇOES DO SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SERVIÇO 045);
5.2.1 Definição

Refere-se a verificação do devido licenciamento das Estações do Serviço de Comunicação
Multimídia (Serviço 045).
5.2.2 Metodologia e Procedimentos de Averiguação

Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento das Estações
de SCM, desde o seu projeto ate' a ativação comercial das estações, contemplando:
a)

a implantação;

b)

o cadastro nos sistemas da operadora;
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c)

o licenciamento;

d)

a ativação experimental;

e)

a supervisão remota no Centro de Gerência de Rede (CGR);

f)

o cadastro de registro de falhas das estações; e

g)

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

Comuric ão.

A prestadora deverá informar quais os sistemas informatizados envolvidos no processo
supracitado, com uma descrição sucinta de suas funcionalidades, incluindo a data inicial de
utilização dos sistemas.
Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representantes da
prestadora apresentando os sistemas e processos envolvidos na ativação das estações de SCM,
desde o projeto até a ativação comercial.
O Agente de fiscalização deverá identificar presencialmente cada sistema informatizado, a
fim de validar a resposta ao item 5.2.2.

Requerer à prestadora & relação de todas as Estações de SCM desativadas e em
funcionamento no período fiscalizado, contendo no mínimo:
a)

Sistema de onde foi extraída a informação ;

b) nome da estação;
c)

identificador no CGR;

d)

endereço;

e)

estado e município;

f)

situação (em funcionamento, desativada);

g)

data de ativação;

h)

data de todas as alterações de natureza técnica que incidiram em nova TFI;

i)

data de desativação; e

j)

identificação dos radioenlaces associados à estação.

Solicitar a relação de todas as Estações de SCM que tiveram suas Autorizações de
Radiofrequência renovadas, no período fiscalizado. A prestadora deverá informar o sistema de
onde foi extraída & relação de estações.
Visando confirmar a desativação de estações com situação “excluídas” no sistema STEL,
identificar estações ativadas antes do seu licenciamento e validar as informações já fornecidas
pela prestadora, solicitar o Relatório de falhas no período fiscalizado e a legenda descritiva
desses alarmes. O Agente de Fiscalização deverá considerar nessa análise apenas os alarmes
referentes a falhas de funcionamento das estações, excluindo-se as falhas de infraestrutura. O
Relatório de falhas deverá conter no mínimo as seguintes informações:

a)

sistema de onde foi extraída a informação ;

b) identificação no sistema interno (bilhete de anormalidade);

e)

tipo de falha;

d)

descrição da falha;

e)

data do evento; e

f)

equipamento, elemento de rede ou facilidade afetados.
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Extrair. do Sistema STEL relação de todas as estações do serviço de Comunicação
Multimídia (serviço 045) para o período e região fiscalizada.
5.2.2.8.1 Extrair do Sistema STEL, as estações cadastradas que constam como “Não
licenciadas” e/ou como “Licenciadas e pendentes de pagamento”5.2.2.8.2 Extrair do sistema
SIGEC, o boleto emitido a cada ano para a prestadora, contendo as estações que foram
licenciadas ou tiveram suas licenças renovadas, de acordo com as características técnicas.As
informações fornecidas pela prestadora (itens a 5.2.2.7) serão validadas com base em seus
sistemas informatizados.
5.2.2.9.1 Para realizar a validação, o agente de fiscalização deverá em visita à prestado a
realizar uma amostra diretamente em sua base de dados, de acordo com o método de
amostragem do item 5.1.2 e comparar com as informações fornecidas.

Consultar diretamente as bases de dados, por meio de terminais de acesso remoto, localizados
no Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da prestadora, a
ﬁm de confirmar a desativação ou o possivel funcionamento de estações:
a)

do item5.2.2.8.l ;

b) excluídas no STEL;

0)
c) inexistentes no STEL e constantes na resposta dada ao item 5.2.2.5.
Com base nas * informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema STEL, verificar se todas as Estações de SCM:

a)

em funcionamento estão licenciadas;

b)

entraram em funcionamento após o seu licenciamento;

c)

excluídas no STEL, foram devidamente desativadas.

A partir das informações validadas na prestadora, comparadas com as informações constantes
do Sistema Sigec, verificar se consta débito gerado referente a todas as alterações de natureza
técnica que incidem em nova TFI.
Caso não seja encontrado o boleto gerado no sistema Sigec, deve-se solicitar à prestadora o
comprovante do pagamento das TFIs referentes às alterações.
Em último caso, poderá ser realizada fiscalização presencial em estações cujas informações
fornecidas pela prestadora indiquem possíveis irregularidades.
5.2.3 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

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

o funcionamento de Estações de Telecomunicações que não estejam licenciadas;

b)

a entrada em funcionamento de Estações de Telecomunicações sem o devido
licenciamento;

c)

Estações de Telecomunicações excluídas no STEL que ainda permaneceram em
funcionamento; e

d)

caso não seja identificado o boleto gerado e pago no sistema Sigec e não seja
comprovado o pagamento da TFI pela prestadora.

O item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item anterior for
identificada.
.
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Para subsidiar o Processo Administrativo de Descumprimento de Obrigações (Fado) 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

e)

a quantidade de TFIs, TFFs e CFRPs que poderiam ter sido recolhidas pela
prestadora, caso as estações fossem licenciadas devidamente.

5.3 VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DE FISTEL (TFI E TFF) E
DA CFRP DAS ESTAÇOES DO SCM (SERVIÇO 045)

5.3.1 Definição

'

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

Extrair do Sistema Sigec relação de todas as Estações de SCM licenciadas no período e
região fiscalizada.
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.

Solicitar à entidade fiscalizada o comprovante de recolhimento de todas as taxas de
fiscalização, TFI, TFF e CFRP, das Estações de SCM licenciadas no período e região
fiscalizados.
Comparar os comprovantes de pagamento fornecidos pela prestadora com as informações do .
Sigec.
5.3.3 Critérios de Conformidade do Item de Verificação

Constatadas irregularidades nos itens 5.3.2.2 e 5.3.2.3 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.
Este item do procedimento e' considerado “irregular” se não for comprovado o recolhimento
das taxas de fiscalização (TFI e TFF) e CFRP de todas as Estações de SCM licenciadas no
período e região fiscalizados.

O item é considerado “regular” se não foram encontradas inconsistências nas situações
indicadas nos itens 5.3.2.2 e 5.3.2.3.
Não constatando 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 VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS RADIOENLACES ASSOCIADOS AO
SCM (SERVIÇO 046)
'
5.4.1 Definição
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Refere-se à verificação do devido licenciamento dos Radioenlaces associados ao SW,
(Serviço 046).

5.4.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação
Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento dos
Radioenlaces associados ao SCM, desde o seu projeto ate' 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);

Í)

o cadastro de registro de falhas das estações; e

»

g) a ativação comercial das estações, dentre outros que possam existir.

A prestadora deverá informar quais os sistemas informatizados envolvidos no processo
supracitado e no processo de cadastro de assinantes, com uma descrição sucinta de suas
funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização dos sistemas.
Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representantes da

prestadora apresentando os sistemas e processos envolvidos na ativação das estações de SCM,
'
desde o projeto ate' a ativação comercial.
O Agente de Fiscalização deverá identificar presencialmente cada sistema informatizado, a
fim de validar a resposta ao item 5.4.2.1.
Requerer à preStadora a relação de todas as Estações de Radioenlace Associados ao SCM
desativadas e em funcionamento no período fiscalizado, contendo no mínimo:
a)

sistema de onde foi extraída a informação;

b) nome da estação (ponta A);
e)

nome da estação (ponta B);

(1) identificador no CGR (ponta A);
e)

identificador no CGR (ponta B);

f)

situação (em funcionamento, desativada);

g). endereço (ponta A);
h) endereço (ponta B)

i)

estado e município (ponta A);

j)

estado e município (ponta B);

k) data de ativação;
1)

data de todas as alterações de natureza técnica que incidiram em nova TFI;

in) data de desativação;
n) homologações dos equipamentos; e

o) quantidade de canais instalados.
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Solicitar a relação de todas as Estações de SCM que tiveram suas Autorizações de
Radiofrequência renovadas, no período fiscalizado. A prestadora deverá informar o sistema de
onde foi extraída a relação de estações.
Visando confirmar a desativação de estações com situação “excluídas” no sistema STEL,
identificar estações ativadas antes do seu licenciamento e validar as informações já fornecidas
pela prestadora, solicitar o Relatório de falhas no período fiscalizado e a legenda descritiva
desses alarmes. O Agente de Fiscalização deverá considerar nessa análise apenas os alarmes
referentes a falhas de funcionamento das estações, excluindo-se as falhas de infraestrutura. O
Relatório de falhas deverá conter no mínimo as seguintes informações:“
a)

sistema de onde foi extraída a informação ;

b) identificação no sistema interno (bilhete de anormalidade);

o) tipo de falha;
d) descrição da falha;
e)

data do evento; e

f)

equipamento, elemento de rede ou facilidade afetados.

Extrair do Sistema STEL relação de todas as Estações de Radioenlace Associados ao SCM
(serviço 046) para o período e região fiscalizada.
Extrair do Sistema STEL, as estações cadastradas que constam como “Não licenciadas” e/ou
como “Licenciadas e pendentes de pagamento”.. Extrair do sistema SIGEC, o boleto emitido a cada ano para a prestadora, contendo as
estações que foram licenciadas ou tiveram suas licenças renovadas, de acordo com as
características técnicas.

As informações fornecidas pela prestadora (itens 5.4.2.5 a 5.4.2.7) serão validadas com base
em seus sistemas informatizados.
5.4.2.1].1 Para realizar a validação, o agente de fiscalização deverá em visita à prestadora
realizar uma amostra diretamente em sua base de dados, de acordo com o método de
amostragem do item 5.1.2 e comparar com as informações fornecidas.
Consultar diretamente as bases de dados, por meio de terminais de acesso remoto, localizados

no Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da prestadora, a
fim de confirmar a desativação ou o possível funcionamento de estações:
a)

do item 5.4.2.9;

b) excluidas no STEL;

C)
c) inexistentes no STEL e constantes na resposta dada ao item 5.4.2.5.
Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema STEL, verificar se todas as Estações de SCM:
a)

em límcionamento estão licenciadas;

b) entraram em funcionamento após o seu licenciamento;
c)

excluídas no STEL, foram devidamente desativadas.

d) estão devidamente licenciadas para a capacidade instalada.
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do Sistema Sigec, verificar se consta débito gerado referente a todas as alterações de naturez. ~ . - "
técnica que incidem em nova TFI.
'5,4.2,14.1 Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as
informações constantes do Sistema SGCH, verificar se os equipamentos utilizados nos
enlaces de comunicação que utilizam radiofrequência estão homologados para a mesma
capacidade de canais licenciada pela prestadora.
Caso não seja encontrado o boleto gerado no sistema Sigec, deve-se solicitar à prestadora o
comprovante do pagamento das TFIs referentes às alterações.
Em último caso, poderá ser realizada fiscalização presencial em estações cujas informações
fornecidas pela prestadora indiquem possíveis irregularidades.
5.4.3 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

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

.

,

a)

o funcionamento de Estações de Telecomunicações que não estejam licenciadas;

b)

a entrada em funcionamento de Estações de Telecomunicações sem o devido
licenciamento;

0)

Estações de Telecomunicações excluídas no STEL que ainda permaneceram em
funcionamento;

d) Estações de Telecomunicações com número de canais instalados superior a faixa
licenciada; e

e)

caso não seja identificado o boleto gerado e pago no sistema Sigec e não seja
comprovado o pagamento da TFI pela prestadora.

O item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item anterior for
' identificada.
Para subsidiar o Processo Administrativo de Descumprimento de Obrigações (Fado) 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;

(1)

a data de licenciamento (se for o caso);

e)

a faixa de canais licenciada;

f)

a faixa de canais instalada; 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 DO FISTEL E DA CFRP DOS RADIO
ENLACES ASSOCIADOS AO SCM (SERVIÇO 046)
5.5.1 Definição
Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI e
TFF) e CFRP dos Radioenlaces associados ao SCM.
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5.5.2 Metodologia e' Procedimentos de Averiguação

O Agente de Fiscalização deve extrair do Sistema Sigec relação de todas as estações de
Radioenlace associadas ao SCM, licenciadas no período e região fiscalizada.

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.

Solicitar a entidade fiscalizada o comprovante de recolhimento de todas as taxas de
fiscalização das estações de radioenlace associadas ao SCM licenciadas no período e região
fiscalizados.
Comparar os comprovantes de pagamento fornecidos pela prestadora com as informações do
'
Sigec.
5.5.3 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

Constatadas irregularidades nos itens 5.5.2.2 e 5 .5.2.3 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.

.

Este item é considerado “irregular” se não for comprovado o recolhimento das taxas de
fiscalização (TFI e TFF) e CFRP de todos os Radioenlaces associados ao SCM licenciados no
período e região fiscalizados.
O item e' considerado “regular” se não foram encontrada inconsistência nas situações
indicadas nos itens 5.5.2.2 e 5.5.2.3 .

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 DO SERVIÇO DE
COMUNICACAO MULTIMIDIA — ESTAÇAO TERRENA (SERVIÇO 047)
5.6.1 Definição

Refere-se a verificação do devido licenciamento do Serviço de Comunicação Multimídia —
Estação Terrena (Serviço 047).
'
5.6.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação
Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento serviço de
comunicação multimídia — estação terrena, desde-o seu projeto ate' 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);

f)

o cadastro de registro de falhas das estações; e .

g)

a ativação comercial das estações, dentre outros que possamexistir.
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A prestadora devera 1nformar quais os s1stemas informatizados envolvrdos no procêsso
supracitado e no processo de cadastro de assinantes, com uma descrição sucinta de suas
funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização dos sistemas.
Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representantes da
prestadora apresentando os sistemas e processos envolvidos na ativação das estações de SCM
— estação terrena, desde o projeto até a ativação comercial.
O Agente de Fiscalização deverá identificar presencialmente cada sistema informatizado, a
'
fim de validar a resposta ao item 5.6.2.1.
Requerer à prestadora a relação de todas as estações base do SCM - Estação Terrena
desativadas e em funcionamento no período fiscalizado, contendo no mínimo:

a) Sistema de onde foi extraída a informação;
b) nome da estação;
c) identificador no CGR;
d) situação (em funcionamento, desativada);
e) endereço ;.
D estado e município;
g) data de ativação;

h)

Alterações de natureza técnica que ensejaram cobrança de TFI e respectivas
datas;

i)
3)

data de desativação; e
diâmetro da antena.

Após o recebimento das informações anteriores, solicitar a relação de todas as estações
terminais do SCM - Estação Terrena desativadas e em funcionamento no período fiscalizado,
contendo no minimo:

a) Sistema de onde foi extraída a informação;
b) nome da estação;
c) identificador no CGR;
d) situação (em funcionamento, desativada);
e) endereço;
D estado e município;
g) nome da estação base a qual ela está vinculada;
h) endereço da estação base a qual ela está vinculada;
í) data de ativação;
J') data de todas as alterações de natureza técnica que incidiram em nova TFI;
k) data de desativação;
1) diâmetro da antena.

m)
Visando confirmar a desativação de estações com situação “excluídas” no sistema STEL,
identificar estações ativadas antes do seu licenciamento e validar as informações já fornecidas
pela prestadora, solicitar o Relatório de falhas no período fiscalizado e a legenda descritiva
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desses alarmes. O Agente de Fiscalização deverá considerar nessa análise apenas os alarmes
referentes a falhas de funcionamento das estações, excluindo-se as falhas de infraestrutura. O
Relatório de falhas deverá conter no mínimo as seguintes informações:
a)

Sistema de onde foi extraída a informação ;

b) Identificação no sistema interno (bilhete de anormalidade);
0)

Tipo de falha;

d) Descrição da falha;
e)

Data do evento; e

Í)

Equipamento, elemento de rede ou facilidade afetados.

5.6.2.8 Extrair do Sistema STEL relação de todas as Estações de SCM — Estação Terrena
(serviço 047) para o período e região fiscalizada. Extrair também no Sistema STEL, as
estações cadastradas que constam como “Não licenciadas” e/ou como “Licenciadas e
pendentes de pagamento”
5 6.2.8.1 Extrair do sistema SIGEC, o boleto emitido a cada ano para a prestadora, contendo
as estações que foram licenciadas ou tiveram suas licenças renovadas, de acordo com as
características técnicas. 5.6.2.9 Até que o processo de licenciamento de estações em bloco
esteja disponibilizado no sistema STEL, solicitar à PVSSA/PVSS/SPV a relação de estações
da empresa, ativas e desativadas, contendo no minimo nome do usuário, endereço da estação,

tipo de TFI”.
5.6.2.10 O conjunto das informações obtidas no STEL e das encaminhadas pela
PVSSA/PVSS/SPV deverá subsidiar a fiscalização das estações enviadas pela prestadora.
5.6.2.11 As informações fornecidas pela prestadora (itens 5.6.2.5 a 5.6.2.7 ) serão validadas
com base em seus sistemas informatizados.
5. 6. 2. 12 Para realizar a validação, o agente de fiscalização deverá em visita à prestadora
realizar uma amostra diretamente em sua base de dados, de acordo com o método de
amostragem do item 5.1.2 e comparar com as informações fornecidas.
5.6.2.13 Consultar diretamente as bases de dados, por meio de terminais de acesso remoto,
localizados no Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da
prestadora, a fim de confirmar a desativação ou o possível funcionamento de estações:

a)

do item 5.6.2.8 e15.6.2.9 , cadastradas como “Não licenciadas” e/ou como
“Licenciadas e pendentes de pagamento”;

b) do item 5.6.2.8 e 5.6.2.9 0, com a situação “excluídas”;

0)
d) inexistentes no ítem 5.6.2.10 0 em relação a resposta dos itens 5. 6. 2. 5
5. 6. 2. 6.

ao

5.6.2.14 Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema STEL e nas estações que possuem licenciamento em bloco, verificar se
todas as Estações de SCM:
a)

em funcionamento estão licenciadas;

b) entraram em funcionamento após o seu licenciamento;
e)

excluídas no STEL, foram devidamente desativadas; e

d) estão licenciadas para o correto tipo de TFI.
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5.6.2.15 A partir das informações validadas na prestadora, comparadas com as inform'_eçõ'
constantes do Sistema Sigec, verificar se consta débito gerado referente a todas as altera " —s es
de natureza técnica que incidem em nova TFI.

5.6.2.16 Caso não seja encontrado o boleto gerado no sistema Sigec, deve—se solicitar à
prestadora o comprovante do pagamento das TFIs referentes às alterações.
5.6.2.17 Em último caso, poderá ser realizada fiscalização presencial em estações cujas
informações fornecidas pela prestadora indiquem possíveis irregularidades.
5.6.3 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

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

a)

o funcionamento de Estações de Telecomunicações que não estejam licenciadas;

b) a entrada em funcionamento de Estações de Telecomunicações sem o devido
licenciamento, exceto as estações licenciadas em bloco;

0)

Estações de Telecomunicações excluídas no STEL ou da relação fornecida pela
PVSSA/PVSS/SPV que ainda permaneceram em funcionamento;

d) Estações de Telecomunicações com o tipo de TFI recolhida em valor inferior ao
aplicável; e
e)

caso não seja identificado o boleto gerado e pago no sistema Sigec e não seja
comprovado o pagamento da TFI pela prestadora.

O item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item anterior for
identificada.
Para subsidiar 0 Processo Administrativo de Descumprimento de Obrigações (Pado) 0
Agente de Fiscalização deverá informar no Auto de Infração:
a)

identificação da estação;

b)

o endereço da estação;

e)

a data de ativação ou desativação (se for o caso);

d)

a data de licenciamento (se for o caso);

e)

tipo de TFI informada pela prestadora; e

f)

a quantidade de TFIs, TFFs e CFRPs que poderiam ter sido recolhidas pela
prestadora, caso as estações fossem licenciadas devidamente.

5.7 VERIFICiNÁÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP DO SERVIÇO DE
COMUNICACAO MULTIMIDIA — ESTAÇAO TERRENA (SERVIÇO 047)
5.7.1 Definição

Este item refere-se à verificação do correto recolhimentodas Taxas de Fiscalização (TFI e
TFF) e CFRP dos Serviços de Comunicação Multimídia — Estação Terrena.
5.7.2 Metodologia e Procedimentos de Averiguação
O Agente de Fiscalização deve extrair do Sistema Sigec relação de todas as estações do SCM
— Estação Terrena, licenciadas no período e região fiscalizada.

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.
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Solicitar a entidade fiscalizada o comprovante de recolhimento de todas as taxas de
fiscalização das estações do SCM — Estação Terrena licenciadas no período e região
fiscalizados.
Comparar os comprovantes de pagamento fornecidos pela prestadora com as informações do
Sigec.
5.7.3 Critérios de Regularidade do Item de Verificação
Constatadas irregularidades nos itens 5.7.2.2 e 5.7.2.3 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.

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 SCM—Estaçao Terrena licenciados
no período e região flscalizados.
0 item e considerado““”regular se não foi encontrada inconsistência nas situações indicadas
nositens5.7......2265723
*
*
Não constatado o pagamento dos débitos gerados no sistema Sigec; em situação “Quitado”,
será emitido Relatório de Fiscalização e encaminhado à área competente

6

CONTROLE DE ALTERAÇÓES
CONTROLE DE ALTERAÇÃO

ESTA VERsÃoiªªo” DATA:
ITEM/DESCRIÇÃO

7

/

/2009

ESTA VERSÃO:
',

-

I=Inclui

A= Altera . E=Exclui

ITEM/DESCRIÇÃO

ANEXOS

& Não existem.
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AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA N.°85’7, DE 5 DE non/Mm DE 2009.

Aprova o Procedimento _de Fiscalização do
Fundo
de
Fiscalização
das
Telecomunicações nas Empresas do Serviço
de Comunicação Multimídia - SCM, v”0”

.
O SUPERINTENDENTE DE RADIOFREQÚÉNCIA E FISCALIZAÇÃO DA
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, 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 dejulho de 2006; e
CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização do recolhimento do Fundo das
Telecomunicações nas Empresas do Serviço de Comunicação Multimídia;
CONSJDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Interna nº
441, realizada no período de 08 a 17 de setembro 'de 2009;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53500.019767/2009.

R E S O L V E: .
Art. lº Aprovar o Procedimento de Fiscalização das Telecomunicações nas Empresas
do Serviço de Comunicação Multimídia — SCM, v”0” anexo.
Art. 2º Esta Portaria entra em Vigor na data de , ua publicação.

EDILSON ª

.

.
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FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS
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— FISTEL (SCM)
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Aprovação
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Instrumento Deliberativo

'1

OBJETIVO

Este procedimento estabelece o processo de verificação do cumprimento das obrigações legais
e contratuais assumidas pelas prestadoras do Serviço de Comunicação Multimídia — SCM,
coma 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 (CFRP), 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) Termos de Autorização para prestação do SCM;
b) Lei nº 5.070, de 07 de julho de 1966, que cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações - Fistel;

c) Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional;

d) Lei 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 nº 9.691, de 22 de julho de 1998 que altera a Tabela de Valores da Taxa
de Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo III da Lei n°
9.472, de 16 dejulho de 1997;

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

2000;
h) Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fistel, aprovado pela
Resolução nº 255, de 29 de março de 2001,

i)

Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela
Resolução nº 272, de 9 de agosto de 2001;

j)

Regulamento Geral de Interconexão, anexo a Resolução nº 410, de 11 de
julho de 2005;

k) Regulamento sobre Equipamentos de Radiação Restrita, anexo a Resolução
nº 506, de 1 de julho de 2008;

1)

Regulamento sobre Condições de Uso de Radiofreqiíências da Faixa de
2.400 MHz a 2483,5 MHz por Equipamentos utilizando Tecnologia de
Espalhamento Espectral ou Tecnologia de Multiplexação Ortogonal por

“

_
l
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Divisão de Frequência, aprovado pela Resolução n.397, de 6 de abril dexª.—
2005,
m) 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 dejulho de 2003); e
n) Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008 — altera a Lei n° 5.070, de 7 dejulho de
1966.

4

DEFINIÇÓES

Para ﬁns deste documento, são adotadas as definições constantes da regulamentação
referenciada na Seção 3 e as seguintes.

4.1

SISTEMA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES — STEL

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

4.2

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.

4.3

SISTEMA DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO — SGCH

Sistema de gestão de processos de homologação de produtos e de consultas a produtos
homologados e certificados. Objetiva controlar processos de homologação de produtos,
viabilizando consultas às características técnicas de produtos certiflcados, além dos dados
cadastrais de seus respectivos fabricantes.

4.4

ESTAçõES DE TELECOMUNICAÇOES

Estação de telecomunicações e o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e
demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e,
quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais
portáteis.

5

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DOS ITENS DE
VERIFICAÇÃO RELATIVOS 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 do correto recolhimento de TFF, TFI e da contribuição para O Fomento da
Radiodifusão Pública (CFRP).

~ ,?
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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 tiscalização, o Agente de Fiscalização deverá possuir acesso
completo ao módulo de consulta dos Sistemas Interativos da Anatel, módulos do SGCH,
SIGEC e STEL, além de outros que julgar pertinentes.
5.1.1.4 As estações do SCM são de dois tipos:
a) Estação com uso de radiofrequência; e

b) Estação sem uso de radiofrequência.
5.1.1.5 Todas as estações do SCM que utilizem equipamentos de radiocomunicação sem o uso
de radiação restrita devem ser licenciadas.
— É obrigatório o licenciamento dessas estações, mesmo que elas caracterizem
terminais de acesso de assinantes;

5.1.1.6 No caso específico de estações que utilizem equipamentos de radiocomunicação de
radiação restrita, o licenciamento deverá seguir as seguintes regras:
a) Deverão ser licenciadas as estações de telecomunicações da rede que se
interligam diretamente às redes de outras operadoras de serviços de
telecomunicações;
b) Deverão ser licenciadas as estações de telecomunicações que utilizem a
faixa de radiofrequência de 2400 a 2483,5 MHz, com potência E.I.R.P —
Potência equivalente isotropicamente radiada - superior a 400 mW, e
instaladas em localidade com mais de 500 mil habitantes;
— Cumpridos esses três requisitos, essas estações deverão ser licenciadas mesmo
que estejam instaladas no ambiente de assinante do serviço,

— E obrigatório o licenciamento dessas estações, mesmo que elas caracterizem
terminais de acesso de assinantes; e

c) No caso específlco de estações que utilizem somente meios confinados (ex.:
fibra óptica; par metálico; cabo coaxial; etc.), o licenciamento será
obrigatório nas estações nodais da rede responsáveis pela concentração de
acessos de assinantes e que realizem o controle da prestação do serviço.
5.1.1.7 Estações terminais de assinantes que utilizem apenas meios confinados para o acesso a
rede da prestadora do serviço são isentas de licenciamento.

5.1.1.8 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.

5.1.1.9 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.
5.1.1.10 As prestadoras do SCM devem ser fiscalizadas por área de atuação de acordo com o
Termo de Autorização.

5.1.1.11 Em função da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, a Taxa de Fiscalização de
Funcionamento — TFF, passou a ser correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) dos
valores fixados para a Taxa de Fiscalização de Instalação — TFI e os valores para a
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) encontram-se no anexo desta
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Lei. Sendo assim, para cálculos de TFF anteriores ao ano de 2009, deve--se utilizar o valor de“—«..,,» 50% da TFI.
5.1.1.12 As necessidades específicas para cada obrigação devem ser relacionadas pelo órgão
demandante, de forma clara e objetiva.

5.1.1.13 Os procedimentos de averiguação de cada item de verificação encontram-se descritos
nos itens 5.2 a 5.7 deste procedimento de fiscalização.
5.1.2 Métodos Estatísticos

Para os fins deste Procedimento, é adotado o método estatístico da Amostragem de População
Finita.
5.1.2.1 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 namostm unidades. Caso não haja evidências de

descumprimento de obrigações na amostra, considerar o item de verificação concluído.

5.1.2.2 Neste Procedimento, são adotados dois níveis de confiança/precisão:

Confiança de 95% e precisão de 8%, para os quais tem-se:
0. 96M.E

W‘”: 0. 0064 NWN,+ 0.954
d) Confiança de 80% e precisão de 10%, para os quais tem-se:
n

1364'JV'UNIVERSO

__ __

“mºª“ 0Mix/UMM, +160
5.1.2.3 A escolha do nível de confiança/precisão fica a critério da equipe de fiscalização, em
função da complexidade da análise do item de verificação.
5.1.3 Itens de Verificação Relativos ao licenciamento de Estações e arrecadação do Fistel
do SCM:

Os itens a serem verificados de acordo com os procedimentos descritos neste documento são:
a) 5.2 VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS ESTAÇOES DO
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SERVIÇO 045);

b) 5.3 VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP
DAS ESTAÇOES DO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA
(SERVIÇO 045)c). 5.4 VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS RADIO ENLACES
ASSOCIADOS AO SCM (SERVIÇO 046);

d) 5.5 VERIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FISTEL E DA CFRP
DOS RADIO ENLACES ASSOCIADOS AO SCM (SERVIÇO 046);

e) 5.6 VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS ESTAÇÓES Do
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA _ ESTAÇAO TERRENA
(SERVIÇO 047); e
I) 5.7 VERIFICAÇÃO DA ARRNECADAÇÃOIDO'FISTEL ENDA CFRP DO
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA _ ESTAÇAO TERRENA
(SERVIÇO 047).
Página 5 de 17

J

Procedimento de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das Telecomunicacoes nas Empresas Servico de Comunicacão

_.__Miu“,»_.......,,..........................................................................................................................................................

5.2 VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS ESTACOES DO SERVIÇO DE
COMUNICACAO MULTIMIDIA (SERVIÇO 045);
5.2.1 Definição
Refere-se à verificação do devido licenciamento das Estações do Serviço de Comunicação
Multimídia (Serviço 045).
5.2.2 Metodologia e Procedimentos de Averiguação

Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento das Estações
de SCM, desde 0 seu projeto ate' 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);
f)

O cadastro de registro de falhas das estações; e

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

5.2.2.1 A prestadora deverá informar quais os sistemas informatizados envolvidos no
processo supracitado, com uma descrição sucinta de suas funcionalidades, incluindo a data
inicial de utilização dos sistemas.
5.2.2.2 Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representantes da
prestadora apresentando os sistemas e processos envolvidos na ativação das estações de SCM,
desde 0 projeto até a ativação comercial.

5.2.2.3 O Agente de fiscalização deverá identificar presencialmente
informatizado, a fim de validar a resposta ao item 5.2.2.

cada

sistema

5.2.2.4 Requerer a prestadora a relação de todas as Estações de SCM desativadas e em
funcionamento no período fiscalizado, contendo no mínimo:
a) Sistema de onde foi extraída a informação;

b) Nome da estação;
c) Identificador no CGR;
(1) Endereço;
e) Estado e município;
f)

Situação (em funcionamento, desativada);

g) Data de ativação;
h) Data de todas as alterações de natureza técnica que incidiram em nova TFI;
1)

Data de desativação; e

j)

Identificação dos radioenlaces associados à estação.

5.2.2.5 Solicitar a relação de todas as Estações de SCM que tiveram suas Autorizações de
Radiofrequência renovadas, no período fiscalizado. A prestadora deverá informar o sistema de
onde foi extraída a relação de estações.
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5.2.2.6 Visando confirmar a desativação de estações com situação “excluídas” no sistema
STEL, identificar estações ativadas antes do seu licenciamento e validar as informações já
fornecidas pela prestadora, solicitar o Relatório de falhas no período fiscalizado e a legenda _
descritiva desses alarmes. O Agente de Fiscalização deverá considerar nessa análise apenas
os alarmes referentes a falhas de funcionamento das estações, excluindo-se as falhas de
infraestrutura. O Relatório de falhas deverá conter no mínimo as seguintes informações:

a) Sistema de onde foi extraída a informação;
b) Identificação no sistema interno (bilhete de anormalidade);
0) Tipo de falha;
(1) Descrição da falha;
e) Data do evento; e
f)

Equipamento, elemento de rede ou facilidade afetados.

5.2.2.7 Extrair do Sistema STEL relação de todas as estações do Serviço de Comunicação
Multimídia (serviço 045) para o período e região fiscalizada.
5.2.2.8 Extrair do Sistema STEL, as estações cadastradas que constam como “Não
licenciadas” e/ou como “Licenciadas e pendentes de pagamento”.

5.2.2.9 Extrair do sistema SIGEC, o boleto emitido a cada ano para a prestadora, contendo as
estações que foram licenciadas ou tiveram suas licenças renovadas, de acordo com as
características técnicas.

— As informações fornecidas pela prestadora (itens 5.2.2.4 a 5.2.2.7) serão
validadas com base em seus sistemas informatizados.
5.2.2.10 Para realizar a validação, o agente de fiscalização deverá em visita a prestado a
realizar uma amostra diretamente em sua base de dados, de acordo com o método de
amostragem do item 5.1.2 e comparar com as informações fornecidas.
5.2.2.11 Consultar diretamente as bases de dados, por“ meio de terminais de acesso remoto,

localizados no Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da
prestadora, a fim de conﬁrmar a desativação ou o possivel Eincionarnento de estações:
a) Do item 5.2.2.8;

b) Excluidas no STEL; e
c) Inexistentes no STEL e constantes na resposta dada ao item 5.2.2.4.
5.2.2.12 Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema STEL, verificar se todas as Estações de SCM:

a) Em ﬁmcionamento estão licenciadas;

b) Entraram em funcionamento após o seu licenciamento; e
c) Excluidas no STEL, foram devidamente desativadas.

5.2.2.13 A partir das informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema Sigec, verificar se consta débito gerado referente a todas as alterações
de natureza técnica que incidem em nova TFI.
5.2.2.14 Caso não seja encontrado o boleto gerado no sistema Sigec, deve—se solicitar a
prestadora o comprovante do pagamento das TFIs referentes às alterações.

5.2.2.15 Em último caso, poderá ser realizada fiscalização presencial em estações cujas
informações fornecidas pela prestadora indiquem possíveis i egularidades.
'
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5.2.3 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.2.3.1 Este item do procedimento e' “considerado “irregular” se for constatada pelo menos
uma das seguintes situações:
'
a) O funcionamento de Estações de Telecomunicações que não estejam
licenciadas;

b) A entrada em funcionamento de Estações de TelecomuniCações sem o
devido licenciamento;
0) Estações de Telecomunicações excluídas no STEL que ainda permaneceram
em iilncionamento ; e
d) Caso não seja identificado o boleto gerado e pago no sistema Sigec e não
seja comprovado o pagamento da'TFI pela prestadora.

5.2.3.2 O item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item anterior
for identificada.
‘
5.2.3.3 Para subsidiar o Processo Administrativo de Descumprimento de Obrigações (Fado) o
Agente de Fiscalização deverá informar no Auto de Infração:

a) A identificação da estação;
b) O endereço da estação;
o) A data de ativação;
d) A data de licenciamento (se for o caso); e
e) A quantidade de TFIs, TFFs e CFRPs que poderiam ter sido recolhidas pela
prestadora, caso as estações fossem licenciadas devidamente.

5.3 VERIFICAÇÃO D;A ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DE FISTEL (TFI E TFF) E
DA CFRP DAS ESTACOES DO SCM (SERVIÇO 045)
5.3.1 Definição

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

5.3.2.1 Extrair do Sistema Sigec relação de todas as Estações de SCM 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.
5.3.2.3 Solicitar à entidade fiscalizada o comprovante de recolhimento de todas as taxas de
fiscalização, TFI, TFF e CFRP, das Estações de SCM licenciadas no período e região
fiscalizados.
5.3.2.4 Comparar os comprovantes de pagamento fornecidos pela prestadora com as
informações do Sigec.
5.3.3 Critérios de Conformidade do Item de Verificação
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recolhimento das taxas de fiscalizaçao de tais estaçoes faltantes do Sistema Slgec, devera ser,,
informada a inconsistência à área competente para atualização do sistema.
5.3.3.2 Este item do procedimento é considerado “irregular” se não for comprovado o
recolhimento das taxas de Íiscalização (TFI e TFF) e CFRP de todas as Estações de SCM
licenciadas no período e região fiscalizados.

5.3.3.3 O item é considerado “regular” se não foram encontradas inconsistências nas situações
indicadas nos itens 5.3.2.2 e 5.3.2.3.
5.3.3.4 Não constatando 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 VERIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS RADIOENLACES ASSOCIADOS AO
SCM (SERVIÇO 046)
5.4.1 Definição

Refere-se a verificação do devido licenciamento dos Radioenlaces associados ao SCM
(Serviço 046).
5.4.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação
5.4.2.1 Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento dos
Radioenlaces associados ao SCM, 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);
Í)

O cadastro de registro de falhas das estações; e

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

5.4.2.2 A prestadora deverá informar quais os sistemas informatizados envolvidos no
processo supracitado e no processo de cadastro de assinantes, com uma descrição sucinta de
suas funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização dos sistemas.
5.4.2.3 Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representantes da
prestadora apresentando os sistemas e processos envolvidos na ativação das estações de SCM,
desde o projeto até a ativação comercial.
5.4.2.4 O Agente de Fiscalização deverá identiflcar presencialmente
informatizado, a ﬁm de validar a resposta ao item 5.4.2. 1.

cada sistema

5.4.2.5 Requerer à prestadora a relação de todas as Estações de Radioenlace Associados ao
SCM desativadas e em funcionamento no período fiscalizado, contendo no mínimo:

a) Sistema de onde foi extraída a informação;

b) Nome da estação (ponta A);

_/
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0) Nome da estação (ponta B);
d) Identificador no CGR (ponta A);
e) Identificador no CGR (ponta B);
Í)

Situação (em funcionamento, desativada);

g) Endereço (ponta A);
h) Endereço (ponta B)

i)

Estado e município (ponta A);

j)

Estado e município (ponta B);

k) Data de ativação;
1)

Data de todas as alterações de natureza técnica que incidiram em nova TFI;

m) Data de desativação;

'

'

n) Homologações dos equipamentos; e '
0) Quantidade de canais instalados.
5.4.2.6 Solicitar a relação de todas as Estações de SCM que tiveram suas Autorizações de
Radiofrequência renovadas, no período fiscalizado.

—- A prestadora deverá informar o sistema de onde foi extraída a relação de
estações.

5.4.2.7 Visando confirmar a desativação de estações com situação “excluídas” no sistema
STEL, identificar estações ativadas antes do seu licenciamento e validar as informações já
fornecidas pela prestadora, solicitar o Relatório de falhas no período fiscalizado e a legenda
descritiva desses alarmes. O Agente de Fiscalização deverá considerar nessa análise apenas
os alarmes referentes a falhas de funcionamento das estações, excluindo-se as falhas de
infraestrutura. O Relatório de falhas deverá conter no mínimo as seguintes informações:

a) Sistema de onde foi extraída a informação;
b) Identificação no sistema interno (bilhete de anormalidade);

0) Tipo de falha;

*

d) Descrição da falha;
e) Data do evento; e
Í)

Equipamento, elemento de rede ou facilidade afetados.

5.4.2.8 Extrair do Sistema STEL relação de todas as Estações de Radioenlace Associados ao
SCM (serviço 046) para o período e região fiscalizada.
'
5.4.2.9 Extrair do Sistema STEL, as estações cadastradas, que constam como “Não
licenciadas” e/ou como “Licenciadas e pendentes de pagamento”.
5.4.2.10 Extrair do sistema SIGEC, o boleto emitido a cada ano para a prestadora, contendo as
estações que foram licenciadas ou tiveram suas licenças renovadas, de acordo com as
características técnicas.

5.4.2.11 As informações fornecidas pela prestadora (itens 5.4.2.5 a 5.4.2.7) serão validadas
com base em seus sistemas informatizados.
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5.4.2.12 Para realizar a validação, o agente de frscaliZação deverá em visita à presta .
realizar uma amostra diretamente em sua base de dados, de acordo com o método de
amostragem do item 5.1.2 e comparar com as informações fornecidas.

5.4.2.13 Consultar diretamente as bases de dados, por meio de terminais de acesso remoto,
localizados no Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da
prestadora, & fim de confirmar a desativação ou o possível funcionamento de estações:
a) Do item 5.4.2.9;
b) Excluídas no STEL; e

c) Inexistentes no STEL e constantes na resposta dada ao item 5.4.2.5.
5.4.2.14 Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema STEL, verificar se todas as Estações de SCM:
a) Em funcionamento estão licenciadas;

b) Entraram em funcionamento após o seu licenciamento;
e) Excluídas no STEL, foram devidamente desativadas; e

d) Estão devidamente licenciadas para a capacidade instalada.
5.4.2.15 A partir das informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema Sigec, verificar se consta débito gerado referente a todas as alterações
de natureza técnica que incidem em nova TFI.
5.4.2.16 Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema SGCH, verificar se os equipamentos utilizados nos enlaces de
comunicação que utilizam radiofrequência estão homologados para a mesma capacidade de
canais licenciada pela prestadora.
5.4.2.17 Caso não seja encontrado 0 boleto gerado no sistema Sigec, deve-se solicitar a
prestadora o comprovante do pagamento das TFIs referentes às alterações.
5.4.2.18 Em último caso, poderá ser realizada fiscalização presencial em estações cujas
informações fornecidas pela prestadora indiquem possíveis irregularidades.
5.4.3 Critérios de Regularidade 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) O funcionamento de Estações de Telecomunicações que não estejam
licenciadas;

b) A entrada em funcionamento de Estações de Telecomunicações sem o
devido licenciamento;

c) Estações de Telecomunicações excluídas no STEL que ainda permaneceram
em funcionamento;

d) Estações de Telecomunicações com número de canais instalados superior a
faixa licenciada; e

e) Caso não seja identificado o boleto gerado e pago no sistema Sigec e não
seja comprovado o pagamento da TFI pela prestadora.

5.4.3.2 0 item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item anterior

for identificada.

'ª
/x
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5.4.3.3 Para subsidiar o Processo Administrativo de Descumprimento'de Obrigações (Fado) 0 '
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) A faixa de canais licenciada;

f) A faixa de canais instalada; 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 DO FISTEL E DA CFRP DOS RADIO
ENLACES ASSOCIADOS AO SCM (SERVIÇO 046)
5.5.1 Definição

Este item refere—se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI e
TFF) e CFRP dos Radioenlaces associados ao SCM.
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
de Radioenlace associadas ao SCM, 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.
5.5.2.3 Solicitar a entidade fiscalizada o comprovante de recolhimento de todas as taxas de
fiscalização das estações de radioenlace associadas ao SCM licenciadas no período e região
fiscalizados.

5.5.2.4 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 6 5.5.2.3 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 todos os Radioenlaces associados ao SCM licenciados
no período e região fiscalizados.
,
5.5.3.3 O item e' considerado “regular” se não foram encontrada inconsistência nas situações
indicadas nos itens 5.5.2.2 e 5.5.2.3.
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).
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5.6 VERIFICNAÇAO DO LICENCIAMENTO DAS ESTAÇOES DO SERVIÇO D ªu.
COMUNICAÇAO MULTIMIDIA —— ESTAÇAO TERRENA (SERVIÇO 047)

5.6.1 Definição
Refereáse à verificação do devido licenciamento do Serviço de Comunicação Multimídia —
Estação Terrena (Serviço 047).
5.6.2 Metodologia e Procedimento de Averiguação

5.6.2.1 Solicitar à prestadora apresentação do fluxograma do processo de licenciamento
serviço de comunicação multimídia — estação terrena, 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);
f)

O cadastro de registro de falhas das estações; e

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

5.6.2.2 A prestadora deverá informar quais os sistemas informatizados envolvidos no
processo supracitado e no processo de cadastro de assinantes, com uma descrição sucinta de
suas funcionalidades, incluindo a data inicial de utilização dos sistemas.
5.6.2.3 Deverá ser realizada uma reunião técnica, registrada em ata, com os representantes da
prestadora apresentando os sistemas e processos envolvidos na ativação das estações de SCM
— estação terrena, desde o projeto ate' a ativação comercial.
5.6.2.4 O Agente de Fiscalização deverá identificar presencialmente
informatizado, a fim de validar a resposta ao item 5.6.2.1.

cada

sistema

5.6.2.5 Requerer à prestadora a relação de todas as estações base do SCM .— Estação Terrena
desativadas e em funcionamento no período fiscalizado, contendo no mínimo:
a) Sistema de onde foi extraída a informação;
b) Nome da estação;
c) Identificador no CGR;
(1) Situação“ (em funcionamento, desativada);
e) Endereço;

f)

Estado e município;

g) Data de ativação;
h) Alterações de natureza técnica que ensejaram cobrança de TFI e respectivas
datas;

i)

Data de desativação; e

j)

Diâmetro da antena.
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5.6.2.6 Após "o recebimento das informações anteriores, solicitar a relação de todas' as
estações terminais do SCM - Estação Terrena desativadas e em funcionamento no período
fiscalizado, contendo no mínimo:

a) Sistema de onde foi extraída a informação;
b) Nome da estação;
c) Identificador no CGR;
d) Situação (em funcionamento, desativada);
e) Endereço;

Í) Estado e município;

_

,

g) Nome da estação base a qual ela está vinculada;
h) Endereço da estação base a qual ela está vinculada;

i) Data de ativação;
j)

»

Data de todas as alterações de natureza técnica que incidiram em nova TFI;

k) Data de desativação; e
l)

Diâmetro da antena.

5.6.2.7 Visando conﬁrmar a desativação de estações com situação “excluídas” no sistema
STEL, identificar estações ativadas antes do seu licenciamento e validar as informações já
fornecidas pela prestadora, solicitar o Relatório de falhas no período fiscalizado e a legenda
descritiva desses alarmes. O Agente de Fiscalização deverá considerar nessa análise apenas
os alarmes referentes a falhas de funcionamento das estações, excluindo-se as falhas de
infraestrutura. O Relatório de falhas deverá conter no mínimo as seguintes informações:

a) Sistema de onde foi extraída a informação;
b) Identificação no sistema interno (bilhete de anormalidade);

0) Tipo de falha;
d) Descrição da falha;
e) Data do evento; e
Í)

Equipamento, elemento de rede ou facilidade afetados.

5.6.2.8 Extrair do Sistema STEL relação de todas as Estações de SCM — Estação Terrena
(serviço 047) para o período e região fiscalizada. Extrair também no Sistema STEL, as
estações cadastradas que constam como “Não licenciadas” e/ou como “Licenciadas e
pendentes de pagamento”

5.6.2.9 Extrair do sistema SIGEC, o boleto emitido a cada ano para a prestadora, contendo as
estações que foram licenciadas ou tiveram suas licenças renovadas, de acordo com as
características“ técnicas.

5.6.2.10 Ate' que o processo de licenciamento de estações em bloco esteja disponibilizado no
sistema STEL, solicitar à PVSSA/PVSS/SPV a relação de estações da empresa, ativas e
desativadas, contendo no mínimo nome do usuário, endereço da estação, tipo de TF1”.

5.6.2.11 O conjunto das informações obtidas no STEL e das encaminhadas pela
PVSSA/PVSS/SPV deverá subsidiar a fiscalização das estações enviadas pela prestadora.

5.6.2.12 As informações fornecidas pela prestadora (itens 5.6.2.5 a 5.6.2.7) serão validadas
com base em seus sistemas informatizados.
.
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realizar uma amostra diretamente em sua base de dados, de acordo com o método

amostragem do item 5.1.2 e comparar com as informações fornecidas.

5.6.2.14 Consultar diretamente as bases de dados, por meio de terminais de acesso remoto,
localizados no Centro de Gerência de Redes ou qualquer outro ponto da área operacional da
prestadora, a fim de confirmar a desativação ou o possível funcionamento de estações:
a) Do item 5.6.2.8 e 5.6.2.9, cadastradas como “Não licenciadas” e/ou como
“Licenciadas e pendentes de pagamento”;
b) Do item 5.6.2.8 e 5.6.2.9, com a situação “excluídas”; e

c) Inexistentes no item 5.6.2.10 em relação à resposta dos itens 5.6.2.5 ao
5.6.2.6.
5.6.2.15 Com base nas informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema STEL e nas estações que possuem licenciamento em bloco, verificar se
todas as Estações de SCM:

a) Em funcionamento estão licenciadas;

b) Entraram em funcionamento após 0 seu licenciamento;
c) Excluídas no STEL, foram devidamente desativadas; e
d) Estão licenciadas para o correto tipo de TFI.
5.6.2.16 A partir das informações validadas na prestadora, comparadas com as informações
constantes do Sistema Sigec, verificar se consta débito gerado referente a todas as alterações
de natureza técnica que incidem em nova TFI.
5.6.2.17 Caso não seja encontrado o boleto gerado no sistema Sigec, deve—se solicitar a
prestadora o comprovante do pagamento das TFIs referentes às alterações.

5.6.2.18 Em último caso, poderá ser realizada fiscalização presencial em estações cujas
informações fornecidas pela prestadora indiquem possíveis irregularidades.
5.6.3 Critérios de Regularidade 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) O funcionamento de Estações de Telecomunicações que não estejam
licenciadas;

b) A entrada em funcionamento de Estações de Telecomunicações sem o
devido licenciamento, exceto as estações licenciadas em bloco;

0) Estações de Telecomunicações excluídas no STEL ou da relação fornecida
pela PVS SA/PVS S/SPV que ainda permaneceram em funcionamento ;

d) Estações de Telecomunicações com o tipo de TFI recolhida em valor
inferior ao aplicável; e
e) Caso não seja identificado o boleto gerado e pago no sistema Sigec e não
seja comprovado o pagamento da TFI pela prestadora.

5.6.3.2 0 item é considerado “regular” se nenhuma das situações indicadas no item anterior
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:
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a) Identificação da estação;
b) O endereço da estação;

c) A data de ativação ou desativação (se for o caso);
d) A data de licenciamento (se for o caso); .

e) Tipo de TFI informada pela prestadora; e

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

5.7 VERIFICiNAiÇÃO DA ARRECADAÇÃQ DO FISTEL E DA CFRP DO SERVIÇO DE
COMUNICACAO MULTIMIDIA — ESTAÇAO TERRENA (SERVIÇO 047)
5.7.1 Definição

Este item refere-se à verificação do correto recolhimento das Taxas de Fiscalização (TFI e
TFF) e CFRP dos Serviços de Comunicação Multimídia — Estação Terrena.
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 SCM — Estação Terrena, 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.

5.7.2.3 Solicitar a entidade fiscalizada o comprovante de recolhimento de todas as taxas de
fiscalização das estações do SCM - Estação Terrena licenciadas no período e região
fiscalizados.
5.7.2.4 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 e 5.7.2.3 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 SCM — Estação Terrena
licenciados no período e região fiscalizados.

5.7.3.3 O item e' considerado “regular” se não foi encontrada inconsistência nas situações
indicadas nos itens 5.7.2.2 e 5.7.2.3.
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.
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ANEXOS

Não existem.
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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/lavramos o arquivamento deste processo de

ngggégogiﬂﬁéiaﬂo .

,

composto

por

.4.....

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

Justificativa:

Processo concluído.

Para ﬁns de disponibilização de acesso, este processo se encontra:

( VK) Liberado ao público em geral.
(

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

Ane
reles Martins
Especiali ta em Regulamentação
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