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Pasta de Processos Atenção:

(contracapa)

Éââªdªlíºáí'áª
ser numerada
como parte
do processo.

Tipo:

Processo de normatização interna

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

DF
13/03/2008

AssuntO' PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA ACOMP. E CONTR. DOS
' PROCESSOS DE TARIFAÇAO DO STFC
Endereço no SICAP:

http:/lsistemas/sicap/comum/dispIay.asp?id=2405266

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 10:59:28

http ://sistemasnct/sicap/codBarras/ImpressaoCapaHTML.asp?id=2405266

21/07/2016

PLANO DE AÇÃO
ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE TARIFAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO

ANA TEL

ORIGEM:
SRF/RFFCFIRFFCF1
DATA INICIAL:
21/12/2006
DATA TERMINO:
07/05/2007

1. OBJETIVO » ‘ «

2. GRUPOVDE TRABALHO (GT)
2.1 COORDENAÇÃO
Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização - RFFCF1
2.2 EQUIPE DE ELABORAÇÃO
Fernando Ferreira Ribeiro - ER07

Jefferson Correa Andrada - ER04
João Belmiro Serra de Freitas - ER11
Mauricio Peroni — EROS

José Antônio da Silva Galli - PBCPA

2.3 DATA DA REUNIÃO: 26/02 a 02/03/2007

2.4 CONVIDADOS
Geréncia Operacional de Fiscalização de Serviços - RFFCF3
Gerência de Acompanhamento e Controle de Tarifas e Preços - PBCPA

3;1DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO

: SITUAÇÃO ºf
A'rMDÁpES
3.1 PREPARAÇAO DO PLANO DE AÇÃO * . ªus .« _
> Coleta/Levantamento de dados
>Deúni ão da metodolo . ia de trabalho
> Pesquisa de legislação pertinente
> Identifica ão de áreas envolvidas

>Identifica ão de notenciais talentos SRF/Demais áreas)
> ldentiticação das atividades/sub-atividades
> Elabora ão do crono orama
>Consolida ão do Plano de Trabalho
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>Aoresenta ão do Plano de Trabalhoa RFFCF cara acrova ão

-— 03/01/2007

RFFCF1

RFFCF1

Ala Sul

RFFCF1

Aprovado pelo Sergio Bastos - RFFCF Substituto

3.3 APRESENTAÇÃOno PLANO DE TRABALHO
>1ª Reunião para apresentação do Plano de Ação às áreas RFFCC,

RFFCF3 e PBCPA

>Consolida ão das informa ões discutidas na reunião
3.4 CONVOCAÇAO DEINTEGRANTES DO GRUPO DE“ TRABALHO _.

25/01/2007

- 26/01/2007

RFFCF1

>Elabora ão de minuta de email de convoca ão

-

29/01/2007

RFFCF1

>Encaminhamento à RFFCF

__

30/01/2007

RFFCF1

RFFCF1

31/01/2007

RFFCF

RFFCF

31/01/2007

RFFCF

RFFCF

12 a 23/02/07

RFFCF1

RFFCF1

>Comunicação aos Gerentes Regionais de seus respectivos de seus
respectivos sen/idores que participarão do Grupo de Trabalho.
>Convoca ão dos int— orantes do GT
> Envio do Plano de Ação aos integrantes
34'51EXECUÇÁO DO CRONOGRAMA ' “
>Pre ara ão da reunião
> Reserva de sala
> Recursos de Multimídia
> Materiais Diversos
> Prepara ão de documentação da reunião
3.6 ELABORAÇ'O, D0 PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO: '- . x
>Elabora ão do Procedimento de Fiscalizagão/Fichas de Avalia ão

«

x -

'

“

_

RFFCF1 .

«»
Sala de Reuniões - 5° andar,

26/02 a 02/03/07

>Elabora ao do R- . uenmento de Informaçoes
>Conclusão e a-resenta ão dos documentos à RFFCF1

02/03/2007

>Pasta do Processo
> Revisão/Fonnatação do texto
> Elaboração do lnfonne

Sede

05/03/2007
05 a 09/03/07
12/03/2007

>Aprovação do Informe pela RFFCF1

|

RFFCF1
RFFCF1
RFFCF1

RFFCF1
RFFCF1
RFFCF1

13/03/2007

I

RFFCF1

RFFCF1

14/03/2007

|

RFFCF1

RFFCF1

15/03/2007

RFFCF

RFFCF

>Aprovação do Informe pelo RFFC

16/03/2007

RFFC

RFFC

>Recebimento do Processo pela RFFCF1

22/03/2007

RFFCF1

RFFCF1

12 a 22/03/07

RFFCF1

‘

RFFCF1

26/03 a 04/04/07

RFFCF1

‘

RFFCF1

>Envio do Processo. para RFFCF

>Aprovação do Informe pelo RFFCF

-

'

_

> Inserção do documento no Sistema de Acompanhamento de

Consulta Pública - SACP — Consulta Interna
>Publicação no Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública SACP - Consulta Interna
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*

05/04/2007

>Obtenção do relatório das contribuições recebidas

09 a 13/04/07

>Análise e consolidação das contribuições recebidas

”I—

RFFCF1

RFFCF1

Os integrantes realizarão a
análise nos seus respectivos GRUPO DE TRABALHO
escritórios

>Apresentação das justificativas das contribuições não procedentes

13/04/2007

RFFCF1

GRUPO DE TRABALHO

16 a 20/04/2007

RFFCF1
RFFCF1
RFFCF1
RFFCF1
RFFCF1
RFFCF1
RFFCF1
RFFCF

RFFCF1

|___
> Inserção das respostas no SACP, às contribuições recebidas na
Consulta Interna

>Ad

_|_—

16 a 20/04/2007
16 a 20/04/2007
23/04/2007
23/04/07
26/04/07
26/04/07
27/04/07
30/04/07
30/04/07
02/05/07

ua ~o do texto conforme as contribuições procedentes

>Revisão e ad- oua ão dos documentos, conforme o RA.PS.005
>Enviar ao oestor do SAN nara análise
>Elabora ão do Informe
>Aorova ão do Informe oela RFFCF1
>Envio do Processo oara RFFCF
>A rova ão do Informe elo RFFCF
>A rova ão do Informe e Portaria elo SRF
>Recebimento do Processo ela RFFCF1

3.9 PUBLICAÇÃO NO SISTEMA DE ACERVO NORMATIVO - SAN '

RFFCF1
RFFCF1
RFFCF1
RFFCF1
RFFCF1
RFFCF1

RFFCF

RFFC
SRF

RFFCF1

RFFC
SRF

T

RFFCF1

'”

>Encaminhamento do documento e solicitação do número da Portaria
junto a GPR

02/05/07

>Encaminhamento do documento e Portaria via meio eletrônica para a
Biblioteca
>Publica "o do documento no Boletim de Servi o ela Biblioteca
>Encaminhamento do documento para publicação, via meio eletrônico

04/05/07
04/05/07

RFFCF1

RFFCF1

RFFCF1

RFFCF1

ADGIB

ADGIB

RFFCF1

RFFCF1

RFFCF1

RFFCF1

SAN

ADTOD1

04/05/07
>Encaminhamento da Portaria ao Gestor do SAN, via meio físico

>Publica ão no SAN

04/05/07
07/05/07

4. REFERENCIAS (Hyperlink)
4.1. Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela Resolução nº 426 de 9 de dezembro de 2005.
T4.2. Regulamento de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral - STFC Prestado no Regime Público, aprovado pela Resolução nº 424, de 6 de dezembro de 2005.
4.3. Norma para Alteração da Tarifação do Plano Básico do Serviço Telefônico Fixo Comutado na Modalidade Local Prestado em Regime Público, aprovada pela Resolução nº 423, de 6_de dezembro de 2005.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Resolução nº 432, de 23 de fevereiro de2006: Aprova a alteração dos prazos constantes do item 8 da Norma para Alteração da Tarifação do Plano Básico do Serviço Telefónico Fixo Comutado na Modalidade Local, Prestado em Regime Público.
Plano Allemalivo de Serviço de Oferta Obrigatória na modalidade local para implementação pelas Concessionárias do STFC, aprovado pela Resolução nº 450, de 7 de dezembro de 2006.
Regulamenlo do Acesso individual Classe Especial - AICE, do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela Resolução nº 427, de 16 de dezembro de 2005.
Regulamento dos Serviço de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998.
Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Figº Comutado - Wgentes.

4.9. NBR 14503 - R

uisitos Minimos de Tarifa ão — CPA -T.

4.10. Plano Geral de Metas de Qualidade, aprovado pela Resolução nº 341, de 20 de junho de 2003.

2 de ulho de 1999 ue altera a Portaria 195 de 30 de mar 0 de 1994.
4.11. Ato 3. 940, de
.12 Portaria 219, de 3 de abril de 1997 do Ministério das Comunica ões.

4.13. Norma 003/81 re ublicada ela Portaria 297, de 29 de novembro de 1995 do Ministério das Comunicações.
4. 14. Atos com tarifas vi entes.
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io Bastos Blanco
Sergio Bastos Blanco
quarta-feira, 3 de janeiro de 2007 15:47
Jose Roberto Pereira de Sousa
Moacyr das Chagas Amorim Filho; Antonio Roberto Zanoni
ENC: Plano de Ação "Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do
STFC"

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Caro José Roberto,
O Plano de Ação esta aprovado, favor considerar as modificações em anexo, assim como adequar as datas
de aprovação e realização da apresentação do plano de trabalho.

Att.,
Sérgio Blanco

Plano de Ação Elaboração do
-----Mensagem original—»—
De:
Jose Roberto Pereira de Sousa
Enviada em:
terça-feira, 2 de janeiro de 2007 16:39
Para:
Cc:

Sergio Bastos Blanco
Moacyr das Chagas Amorim Filho

Assunto:

Plano de Ação "Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC"

Prezado Sérgio,
.
.
Conforme solicitado, segue o Plano de Ação referente à Revisão da Metodologia Classe 4, a qual passará a ser
intitulada como Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC, para sua apreciação e
providências.
Att

JOSÉ ROBERTO Pereira de Sousa
Gerência Operacional de Normas e
Padrões de Fiscalização — RFFCF1
Anatel Sede - Brasília - DF
ﬁ(61)2312-2188
%: (61) 2312-2460

.8 jose@anatel.gov.br

Controle:

Destinatário

Ler

Jose Roberto Pereira de Sousa

Lida: 3/1/2007 15:53

Moacyr das Chagas Amorim Filho

Lida: 3/1 /2007 18:28

Antonio Roberto Zanoni

Lida: 3/1/2007 16:04

be:

Sergio Bastos Blanco

Enviado em: segunda-feira, 22 de janeiro de 2007 11:21
Para:
Jose Antonio da Silva Galli
Cc: '
Moacyr das Chagas Amorim Filho; Eduardo Marinho da Silva
Assunto: RES: Reunião "Apresentação do Plano de Ação para Elaboração do Procedimento de
Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC"

Caro José Antonio da Silva Galli,
Agendamos uma reunião para Apresentação do Plano de Ação para Elaboração do
Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC, para o próximo dia 25 de janeiro
a ser realizada na sala de reuniões, bloco "H", 5º Andar, Ala Sul, Anatel Sede.

Contamos com a sua presença.
Att. ,
Sérgio Bastos Blanco
GerenteOper. de Normas e Padrões de Fiscalização

----- Mensagem original----—
De:
Jose Antonio da Silva Galli
Enviada em: segunda-feira, 22 de janeiro de 2007 10:17
Para:
Sergio Bastos Blanco
Assunto:
RES: Reunião "Apresentação do Plano de Ação para Elaboração do Procedimento de Fiscalização do
Processo de Tarifação do STFC"

Sergio,

Estou retornando. de férias hoje... Acredito que existam alguns assuntos sobre esta
tarefa, de interesse de todos, que fossem repassados para meu conhecimento.
Estou a disposição para receber as informações dos assuntos já tratados e me
coloco à disposição do grupo de trabalho a partir de hoje.
Bom dia,

José Antonio da Silva Galli
Gerente Operacional de Tarifas, Preços e Acompanhamento Econômico
PBCPA - PBCP — SPB
ANATEL
Tel.: (+5561) 23122451
Fax: (+5561) 23122650

C
*Enviada em:
Para:

quarta-feira, 10 de janeiro de 2007 11:17

Itamar Barreto Paes; Vanderlei Campos; Jose Roberto Pereira de Sousa;

Jose Antonio da Silva Galli; Ruy de Araujo Carneiro; Viviane Soares
Piccinin
—

Assunto:

Jose Joaquim de Oliveira
Reunião "Apresentação do Plano de Ação para Elaboração do

Quando:

Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC"
quinta-feira, 25 de'janeiro de 2007 09: 30- 10: 00 (GMT-0.3 00) Brasilia.

Onde:

Sala de Reuniões, Bloco "H", 5° Andar, Ala Sul, Anatel Sede.

Cc:

Prezados Gerentes,

Tendo em vista a implantação do processo de tarifação do STFC
Local em minutos a partir de 1° de março de 2007, e considerandoas
exigências para elaboração do Procedimento de Fiscalização do Processo
de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado, que tem como
referência a Metodologia para o Acompanhamento e Controle das
Obrigações das Prestadoras do STFC — Classe 4 - Processo de Tarifação
e, considerando ainda, o novo Contrato de Concessão do STFC, o
Regulamento de Tarifação, o Regulamento do AICE e outros
regulamentos pertinentes à tarifação do STFC, fez-se necessário a
Gerência de Normas e Padrões de Fiscalização - RFFCF1 elaborar Plano
de Ação, visando o cumprimento de tais exigências.
Sendo assim, convidamos as áreas envolvidas a participarem de
reunião para apresentação do Cronograma e Plano de Ação das
atividades que serão demandadas para a conclusão do referido
procedimento.
Contamos com a participação de todos,
Sds

Sérgio Bastos Blanco
Gerente de Fiscalização e Supervisão Regional - Substituto

E
“Be:

Sergio Bastos Blanco

Enviado em: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2007 11:44
Para:
Ruimar Dias dos Santos; Jose Dias Coelho Neto; Jose Gomes Pires; Joao Jacob
Bettoni
Cc:
Jose Joaquim de Oliveira; Antonio Roberto Zanoni; Eduardo Marinho da Silva; Flavio
Garcia Silva; Guilherme Soares de Castro; Jose Roberto Pereira de Sousa; Marina
Machado Jurua; moacyr Chagas Filho; Ricardo de Holanda Melo Montenegro
Assunto: Plano de Ação "Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC" Convocação de Servidores

Prezados Gerentes,

De ordem do Gerente de Fiscalização e Supervisão Regional e considerando as
exigências para elaboração do Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação
do Serviço Telefônico Fixo Comutado, que tem como referência a Metodologia para o
Acompanhamento e Controle das Obrigações das Prestadoras do STFC — Classe 4 Processo de Tarifação e, considerando ainda, o novo Contrato de Concessão do STFC,
o Regulamento de Tarifação, o Regulamento do AICE e outros regulamentos
pertinentes à tarifação do STFC, fez-'se necessário a Gerência de Normas e Padrões de
Fiscalização - RFFCF1 elaborar Plano de Ação, visando o cumprimento de tais
'
exigências.

Solicitamos a todos os Gerentes envolvidos, envidar esforços no sentido de
disponibilizar os servidores indicados a participar e integrar o Grupo de_Trabalho - GT,
responsável pela Elaboração do referido Procedimento de Fiscalização. São eles:
Integra ntes:

- Fernando Ferreira Ribeiro — ER07
— Jefferson Correa Andrada — ER04
- João Belmiro Serra de Freitas - ER11

— Maurício Peroni - EROS
Convidados:

- Gerência Operacional de Fiscalização de Serviços - RFFCF3
— Gerência de Acompanhamento e Controle de Tarifas e Preços - PBCPA
Outrossim, informamos que o cronograma de execução do referido plano
encontra-se no arquivo anexo e que a reunião com o Grupo de Trabalho está agendada

para o periodo de 26/02 a 02/03/2007, Anatel Sede.
Solicitamos ainda cientificar os servidores do envolvimento na participação
nesta atividade.

Orientamos ao GT, realizar uma consulta prévia e minuciosa à toda
regulamentação pertinente ao procedimento, antes do inicio das atividades de
elaboração.

Plano de Ação Elaboração do

Qualquer dúvida favor entrar em contato com a Gerência Operacional de
Normas e Padrões de Fiscalização: Servidores Sérgio Bastos (61 2312 1816), José
Roberto (61 2312 2188) ou Eduardo Marinho (61 2312 2389).
Sds.

Sérgio Bastos Blanco
Gerente Oper. de Normas e Padrões de Fiscalização

RFFCFl/RFFCF/RFFC/SRF - ANATEL - Brasilia
(61) 2312-1816
E sergiob@anatel.gov.br

be:

Sergio Bastos Blanco

Enviado em: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2007 10:41
Para:
Jose Antonio da Silva Galli; Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao
Belmiro Serra de Freitas; Mauricio Peroni

Cc:

Antonio Roberto Zanoni; Eduardo Marinho da Silva; Flavio Garcia Silva; Guilherme
Soares de Castro; Jose Roberto Pereira de Sousa; Marina Machado Jurua; moacyr
Chagas Filho; Ricardo de Holanda Melo Montenegro

Assunto:

Plano de Ação "Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC" Convocação de Servidores

Prioridade: Alta

Sin. de acompanhamento:
Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Prezados Senhores,

De ordem do Gerente de Fiscalização e Supervisão Regional, e
considerando o periodo para inicio da atividade de elaboração do de
Fiscalização do Processo de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado,
que tem como referência a Metodologia para o Acompanhamento e Controle
das Obrigações das Prestadoras do STFC - Classe 4 - Processo de Tarifação,
o qual esta agendado para o período de 26/02 a 02/03/2007, Anatel Sede.
Reiteramos aos servidores envolvidos, a confirmação de participação para
integrar o Grupo de Trabalho - GT, responsável pela Elaboração do referido
Procedimento de Fiscalização. .

Os gerentes envolvidos já foram comunicados via mensagem eletrônica
Integrantes:

-

Fernando Ferreira Ribeiro - RFFCF3
Jefferson Correa Andrada - ERO4
João Belmiro Serra de Freitas - ER11
Maurício Peroni - ER05
Jose Antonio da Silva Galli - PBCPA1

Orientamos ao GT, realizar uma consulta prévia e minuciosa à toda
regulamentação pertinente ao procedimento, antes do inicio das atividades de '
elaboração.

Plano de Ação Elaboração do

Qualquer dúvida favor entrar em contato com a Gerência Operacional de
Normas e Padrões de Fiscalização: Servidores Sérgio Bastos (61 2312 1816),
Eduardo Marinho (61 2312 2389) ou José Roberto (61 2382 2188).
Sds.

Sérgio Bastos Blanco
Gerente Oper. de Normas e Padrões de Fiscalização

RFFCFl/RFFCF/RFFC/SRF - ANATEL - Brasilia
.(61) 2312-1816
B sergiob@anate|.gov.br

NUMEROEQRIGEM
A ‘3 /2007—RFFCF/RFFC
,,

INFORME

ama

Superintendência de Radiofreqiiência e Fiscalização — SRF

2 INTERESSADO

_ ,

,.

.

,

Gerência Operacional de Normas e Padrõesde Fiscalização— RFFCF 1

«3,ASSUNTO
Revisão da Metodologia para Acompanhamento e Controle das Obrigações das Prestadoras do
STFC # ClasSe 4: Processos de Tarifação/Versão “2” e sua aprovação como Procedimento de
Fiscalização, em conformidade com 0 artigo 10 do Regulamento de Fiscalização.

""Al—"'.:IVYVAREFERENCIAS
4.1. Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela Resolução nº 426, de 9
"de dezembro de 2005;
4.2. Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Local,
LDN e LDI vigentes,
4.3. Regulamento de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do
Público em Geral — STFC Prestado no Regime Público, aprovado pela Resolução nº 424, de
6 de dezembro de 2005;

4.4. Plano Alternativo de Serviço de Oferta Obrigatória na modalidade local, aprovado pela
Resolução nº 470, de 7 de dezembro de 2006;

4.5. Regulamento do Acesso Individual Classe Especial — AICE, do Serviço Telefônico Fixo
Comutado destinado ao uso do público em geral — STFC, aprovado pela Resolução nº 427,
de 16 de dezembro de 2005;
4.6. Norma Sobre Condições de Prestação de Serviços de Telefonia para Chamadas Destinadas
a “Assinante 0300”, aprovada pela Resolução nº 388, de 7 de dezembro de 2004;
4.7. Norma sobre Registro de Intenção de Doação a Instituição de Utilidade Pública, utilizando
serviços de telecomunicações, aprovada pela Resolução nº 264, de 13 de junho de 2001 ;
4.8. Norma nº 004/94 — Critérios de Tarifação de Chamada Franqueada do Serviço Telefônico
Público, aprovada pela Portaria nº 1137, de 20 de dezembro de 1994;
4.9. Regulamento sobre Áreas Locais para o Serviço Telefônico Fixo Comutado' Destinado ao
Uso do Público em Geral — STFC, aprovado pela Resolução nº 373, de 3 de junho de 2004,
e alterado pela Resolução nº 389, de 9 de dezembro de 2004; e
4.10.Atos com tarifas vigentes.

4.11.Metodologia para Acompanhamento e Controle das Obrigações das Prestadoras do STFC Classe 4: Processos de Tarifação/Versão “2” — SRF.MT.004, de 28 de abril de 2004.
4.12.Regulamento de Fiscalização, aprovado pela Resolução nº 441, de 12 de julho de 2006.

ªguda»
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5.1. Considerando a nova regulamentaçao Vigente para o Serv1ço Telefônico FlXO Comutado,
em especial o Regulamento de Tarifação do STFC, fez-se necessária a revisão da
_Metodologia SRF.MT;004 e a sua aprovação'como Procedimento de Fiscalização, de
acordo com o que preceitua o novo Regulamento de Fiscalização.

5.2] .Para tal finalidade,

foi constituído um Grupo de Trabalho composto por servidores da SRF
com conhecimento no assunto. A SPB também participou do GT através de servidor
designado.

5.3.

Os integrantes do GT se reuniram na Anatel-Sede nos períodos de 26/2 a 2/3 e de 19/3 a
23/3 de 2007. Todas as deliberações e sugestões foram formalizadas em dois Registros de
Reunião, que seguem anexos.

5.4.

No período que compreende o ﬁnal da última reunião do GT até a presente data, o
Procedimento de Fiscalização elaborado passou por diversas adequações visando à' '
padronização de sua estrutura e correção de algumas inconsistências detectadas.

5.5. O Grupo de Trabalho havia sugerido em seus Registros de Reunião a exclusão do item de
verificação “Apresentação dos Documentos de Cobrança”, tendo em vista que o assunto não
é relacionado a tarifação, não estando, inclusive, contemplado no Regulamento de Tarifação
do STFC. Por ser uma obrigação constante no Regulamento do STFC, o item deveria
constar no Procedimento de Fiscalização FIS.PF.006.
5.6. Considerando que o Procedimento de Fiscalização FIS.PF.006 já se encontra aprovado,
publicado e em uso pelos Agentes de Fiscalização, o item de verificação relativo à
apresentação de documentos de cobrança somente poderá ser incluído no mesmo quando de
sua próxima revisão.
'
5.7. Dessa forma, o item de verificação referenciado foi mantido no documento trabalhado.
5.8. A relação dos itens de verificação que fazem parte do documento revisado e:

a) Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas Locais;
b) Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas Locais, Incluindo as
Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao Serviço Móvel Especializado;

e) Processo de Tarifação por pilhetagem de Chamadas de Longa Distância Nacional;
d) Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância Internacional;
e) Processo de Tarifação das Chamadas Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou Serviço
.
Móvel Especializado;

f) Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas de Longa Distância
Nacional, Incluindo as Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao Serviço Móvel
Especializado, e de Longa Distância Internacional;
g) Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Códigos de Acesso Não Geográficos;
h) Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Correio de Voz;
i)

Processode Tarifação de Chamadas Sucessivas;
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j)

Processo de Tarifação de Chamadas a Cobrar;

k) Comercialização de Cartões Indutivos; e
])

Apresentação dos Documentos de Cobrança.

' 5.9: Conforme estabelecido no Regulamentode Fiscalização, fez-se necessário alterar o título do
documento revisado para “Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e
Controle dos Processos de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado — FIS.PF.004”,
com a correspondente alteração de sua estrutura para itens, em substituição a artigos.

PROPOSIÇAO :..;QÍÍÍ ZÉ..ÍlÇ"ÇÍÍÍºÍ_Í f}: if:12;]: f).jÍ“Í,,ÉLÃÍIQ.ÍÍÇf-Ç Í .,].ÍÍíÇÇÍ
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. Considerando o exposto e a necessidade de disponibilização do documento para que seja
utilizado pelos Escritórios Regionais a partir do início de agosto próximo, quando estará
" finalizado 'o processo de'mi'gração da tarifação de ' chamadas locais de'multimedição
(pulsos) para bilhetagem (minuto), sugerimos:
6.1.1. A aprovação do referido documento para disponibilização no Sistema de
Acompanhamento de Consulta Pública (Consulta Interna) — SACP, por
um período mínimo de oito dias úteis, e

6.1.2. A aprovação do referido documento em condição transitória (piloto) para
publicação no NORTE, tornando obsoleta a Metodologia para o
Acompanhamento e Controle das Obrigações das Prestadoras do STFC Classe 4: Processos de Tarifação/Versão “2” — SRF.MT.OO4, então
vigente.

RELAÇAODEANEXOS
7.1. Registros de Reunião e listas de presença.
7.2. E—maíls diversos trocados relacionados aos trabalhos realizados.
7.3. Metodologia para Acompanhamento e Controle das Obrigações das Prestadoras do STFC Classe 4: Processos de Tarifação/Versão “2” — SRF.MT.OO4, de 28 de abril de 2004
7.4. “Minuta do Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e Controle dos Direitos e
Garantias dos Usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado — FIS.PF.010 — Versão “0”.
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ANEXO I
REGISTROS DE REUNIÃO E LISTAS DE PRESENÇA

Superintendência de Radiofreqãência e Fiscalizaçãu
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ASSUNTO DÁ REUNIAO : Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC “
LOCAL: Salá de Reunião 5" Andar do Bloco H g Ala Norte' .

DATA: 26/02/2007 4
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ASSUNTO DA REUNIÃO : Procedimento de Fiscalização do Procaso de Tarifação do STFC LOCAL: Sala de Reunião 5" Andar do Bloco H - Ala Norte

DATA: 27/02/2007
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Lista de Presenças

ASSUNTO DA REUNIÃO: Procedimento de Fiscalização do Procaso deTarifação do STFC
LOCAL: Sala de Reunião 5" Andar do Bloco H- Ala Norte

DATA: 28/02/2007

OBSERVAÇÓES:

' HORA: 81130as 12h '

'
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ASSUNTO DA REUNIÃO : Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC .

LOCAL: Sala de Reunião 5" Andar do Bloco H - Ala Norfe
DATA: 1/3/2007

OBSERVAÇÓES:

.,

HORA: 14h às 18h

'

'

' 4 4'
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ASSUNTO DA REUNIÃO: Procedimento de Fiscalizaçãodo Processo de Tarifação do STFC

LOCAL: Sala de Reunião 5" Andar do Bloco H- Ala Norte _

HORA: 81130 às 12h

DATA: 2/3/2007
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ASSUNTO DA REUNIÃO : Procedimento de Fiscalizaçãodo Processo de Tarifação do SÍFC ,v

LOCAL: Sala de Reunião 5° Andar do Bloco H - Ala Norte

DATA: 2/3/2007

HORA: 14h às 18h

-“m
Fernando Ferreira Ribeiro
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ÁNÁFÉÃ

* ,

DATA'

'

26/2/2007 a 2/3/2007

1. Identificação

1.1. Data: 26/2/2007 a 2/3/2007
1.2. Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 18h.
1.3. Local: Bloco “H”, 5° andar, Ala Norte, Sala de Reunião.

2. Assunto

Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC.

3. Participantes
Fernando Ferreira Ribeiro— RFFCF3
Jefferson Correa Andrada — ER04
João Belmiro Serra de Freitas — ER11
Mauricio Peroni — EROS
José Antonio da Silva Galli — PBCPA

4. Coordenador

Eduardo Marinho da Silva — RFFCFI

5. Pauta

Elaboração do Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC.

6. Deliberações

6.1. Na elaboração do Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação, ficou decidido que:

6.1.1. Os itens de controle relativos à tarifação por pulsos de chamadas originadas em acessos
individuais do STFC, que eram contemplados na Metodologia para Acompanhamento e
Controle das Obrigações das Prestadoras do STFC - Classe 4: Processos de Tarifação, não
constarão no novo documento, tendo em Vista que os mesmos não mais terão
aplicabilidade por não serem previstos Regulamento de Tarifação do STFC (Anexo à Res.
nº 424/2005).

6.1.2. Os itens que constituirão o Procedimento de Fiscalização são:
a)

Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas Locais;

b)

Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas Locais;

c)

Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância Nacionais;

(1)

Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância
Internacionais;

.“ _.EJÃªTÍTULOfDO DOCUMENTO. , , *Anatel Sede
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e)
f)

Processo de Tarifação das Chamadas Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou
Serviço Móvel Especializado;
Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas de LDN, LDI e

Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou Serviço Móvel Especializado;
g)

Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Códigos de Acesso Não '
Geográficos;

h)

Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Serviços de Utilidade Pública e
Apoio ao STFC;

i)

Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Correio de Voz;

j)

Fiscalização de Chamadas Sucessivas;

k)

Cobrança de Chamadas a Cobrar;

])

Comercialização de Cartões Indutivos ; e

m)

Apresentação dos Documentos de Cobrança.

6.2. O Grupo de Trabalho sugere item de controle relativo à Apresentação dos Documentos de
Cobrança, que é contemplado na Metodologia para Acompanhamento e Controle das
Obrigações das Prestadoras do STFC - Classe 4: Processos de Tarifação, seja migrado para o
Procedimento de Fiscalização do Regulamento do STFC, tendo em Vista que o mesmo não
está previsto no Regulamento de Tarifação do STFC. O prazo de antecedência mínima de
entrega de documento de cobrança consta no PGMQ do STFC (Anexo à Res. nº 341/2003) e
está contemplado no item de controle XXVII do Procedimento de Fiscalização do PGMQ do
STFC. A possibilidade de pagamento em separado, por prestador de serviço, consta no
Regulamento do STFC (Anexo à Res. nº 426/2005) e está contemplada no item de controle
VIH da Classe 6.
6.3. Até o ﬁnal da Reunião, foram concluídos os itens relativos às alíneas a), c), d), e), j) e k) e
iniciado o item g) do item anterior.

6.4. Tendo em vista a complexidade e importância do assunto e a necessidade de análise minuciosa
dos diversos regulamentos envolvidos na elaboração do documento, solicitou-se ao Gerente—
Geral de Fiscalização e Supervisão Regional a prorrogação do prazo para elaboração do
Procedimento, indicando-se a semana de 19 a 23 de março de 2007 para a realização de nova
reunião do Grupo de Trabalho. A solicitação foi aprovada.
6.5. No período que compreende o término desta reunião e o início da próxima (duas semanas), os
integrantes se comprometeram a, em seus respectivos Escritórios Regionais, realizar uma
análise dos itens já elaborados, registrando críticas, e a pesquisar e estudar a regulamentação
vigente relacionada aos itens faltantes.

6.6. O coordenador, no mesmo período descrito no item anterior, também procederá à revisão
estrutural do documento.
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6.7. Prazo previsto para entrega dos trabalhos: 23 de março de 2007.

7. Assinaturas
//
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João
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/

L
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Maurício Peroni

ªªn/ô AMM.
José Antonio da S'lva Galli

Eduardo Marinho da Silva
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Lista de Presenças“ 'ASSUNTO DA REUNIÃO : Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC
LOCAL: Sala de Reunião 5" Andar do Bloco H - Ala Norte
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ASSUNTO DA REUNIÃO : Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC
LOCAL: Sala de Reunião 5" Andar do Bloco H - Ala Norte

DATA: 21/3/2007.
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ASSUNTO DA REUNIÃO: Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação
do STFC
LOCAL: Sala de Reunião 5° Andar do Bloco H - Ala Norte
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»:

26/2/2007 a 2/3/2007

1. Identificação

1.1. Data: 19/3/2007 a 23/3/2007

1.2. Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 18h.
1.3. Local: Bloco “H”, 5° andar, Ala Norte, Sala de Reunião.

2. Assunto
Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC.
3. Participantes

Fernando Ferreira Ribeiro— RFFCF3

Jefferson Correa Andrada — ER04
João Belmiro Serra de Freitas — ER11
Mauricio Peroni — EROS

José Antonio da Silva Galli — PBCPA
4. Coordenador

Eduardo Marinho da Silva — RFFCFl
5. Pauta

Elaboração do Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC.
6. Deliberações

6.1. Foi fmalizada a elaboração do Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação, das
respectivas Fichas de Avaliação e do Requerimento de Informações.

6.1.1. Os itens de verificação que constituem o Procedimento de Fiscalização Elaborado são:
a)

Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas Locais;

b)

Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas Locais, Incluindo
as Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao Serviço Móvel Especializado;

e)

Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância Nacionais;

(1)

Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância
%”

Internacionais;

[Iô—N,
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e)

Processo de Tarifação das Chamadas Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou
Serviço Móvel Especializado;

f)

Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas de Longa Distância
Nacional, Incluindo as Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao Serviço Móvel
Especializado, e de Longa Distância Internacional;

g)

Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Códigos de Acesso Não
Geográficos;

h)

Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Correio de Voz;

i)

Processo de Tarifação de Chamadas Sucessivas;

j)

Processo de Tarifação de Chamadas a Cobrar; e

k)

Comercialização de Cartões Indutivos.

6.2. O Grupo de Trabalho efetuou a retirada do item de verificação relativo à Apresentação dos
Documentos de Cobrança, conforme sugerido no Registro da reunião anterior, após
concordância do RFFCFl, tendo em vista a não previsão do mesmo no Regulamento de
Tarifação do STFC (Anexo a Re. nº 424/2005) e que:
a)

o prazo de antecedência mínima de entrega de documento de cobrança consta no
PGMQ do STFC (Anexo à Res. nº 341/2003) e está contemplado no item de controle
XXVII do Procedimento de Fiscalização do PGMQ do STFC; e

b)

a possibilidade de pagamento em separado, por prestador de serviço, consta no
Regulamento do STFC (Anexo à Res. nº 426/2005) e está contemplada no item de
controle VIII da Metodologia Classe 6.

6.3. Os critérios de cobrança de chamadas destinadas a serviços de utilidade pública obedecem ao
Regulamento aprovado pela Resolução nº 357, de 15/03/2004. Contudo, especificidades
podem ser acordadas entre a entidade à qual será encaminhada a chamada e a prestadora do
STFC, formalizadas no Ato que regulamenta cada código. Por exemplo, em chamadas para o
código de acesso 144, que encaminha chamadas para a ANEEL, há tarifação reversa de
chamadas originadas em telefones fixos e tarifação na origem em chamadas originada em
telefones móveis. Diante das particularidades apresentadas, a fiscalização de chamadas
destinadas a serviços de utilidade pública deverá ser tratada de forma pontual pelas
superintendências demandantes e executantes do trabalho. Deve-se enfatizar que a gratuidade
nas chamadas destinadas a serviços de utilidade pública (19x) já é verificada na fiscalização
Classe 1 (PGMU) e que a tarifação de chamadas destinadas ao código de acesso 102 já é 1
ﬁscalizada na Classe (LTOG). Dessa forma, decidiu-se não acrescentar o item de verificação
relativo ao Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Serviços de Utilidade Pública e
Apoio ao STFC, conforme havia sido previsto no Registro da reunião anterior.
6.4. Após visita à Filial DF da Brasil Telecom para obter esclarecimentos acerca do processo de
tarifação em TUP, realizada no dia 21/03, constatou-se que o procedimento mais adequado e v/Ã/
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eﬁcaz para a fiscalização de chamadas LDN, LDI e destinadas ao SMP e SME é a baseada na
auditoria do sistema de encaminhamento das chamadas, mais especificamente da modulação
horária e matriz de degraus tarifários Válidos em cada central. Por este motivo, foram
suprimidos os testes de geração de chamadas desse tipo.
7. Assinaturas

vz. W
Jefferson Correa Andrada

Mauricio Peroni

José Antonio da ilva Galli

Eduardo Marinho da Silva
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ANEXO II
E~.MAILS DIVERSOS TROCADOS RELACIONADOS AOS TRABALHOS
REALIZADOS

'De:

Sergio Bastos Blanco
Enviado em: sexta-feira, 2 de março de 2007 09:08
Para:
Eduardo Marinho da Silva
Assunto: RES: Grupo de Trabalho - Procedimento de Fiscalização de Tarifação do STFC Solicitação de prazo
Será feito.
----- Mensagem original----—

De: '
Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: sexta-feira, 2 de março de 2007 08:57
Para:
Cc:

Sergio Bastos Blanco
Jose Roberto Pereira de Sousa; Fernando Ferreira Ribeiro; Mauricio Peroni; Jefferson Correa Andrada;
Joao Belmiro Serra de Freitas; Jose Antonio da Silva Galli
RES: Grupo de Trabalho - Procedimento de Fiscalização de Tarifação do STFC - Solicitação de prazo

Assunto:

Prezado Sérgio,

Os integrantes do GT apenas lembram que será necessário que o Dr. Zanoni comunique a
seus respectivos Gerentes Regionais a necessidade da'nova reunião e sua data (19 a 23 de
março).
Respeitosamente,
Eduardo Silva
-----Mensagem original----De:
Sergio Bastos Blanco
Enviada em:
sexta-feira, 2 de março de 2007 08:45
Para:
Eduardo Marinho da Silva
Assunto: ENC: Grupo de Trabalho - Procedimento de Fiscalização de Tarifação do STFC - Solicitação de prazo

Prioridade:

Alta

Eduardo,
Favor informar ao Grupo de Trabalho sobre a aprovação.

Att.,
Sérgio Blanco

----- Mensagem original----De:
Antonio Roberto Zanoni
Enviada em:
quinta-feira, 1 de março de 2007 21:04
Para:
Sergio Bastos Blanco
Cc:
Jose Roberto Pereira de Sousa; Eduardo Marinho da Silva
Assunto: RES: Grupo de Trabalho - Procedimento de Fiscalização de Tarifação do STFC - Solicitação de prazo
Prioridade:
Alta
'

Prezado Sérgio,
Aprovado retorno para finalizar o procedimento.

Abraço a todos,
Zanoni
----- Mensagem originaI----De: Sergio Bastos Blanco
Enviada em:
quinta-feira, 1 de março de 2007 17:47

Para:
Antonio Roberto Zanoni
Cc: Jose Roberto Pereira de Sousa; Eduardo Marinho da Silva

“w.

Assunto:

ENC: Grupo de Trabalho - Procedimento de Fiscalização de Tarifação do STFC Solicitação de prazo

\m

Dr. Zanoni,

Em conversa com o GT o mesmo que indicou se será necessário retirar 5 itens de
controle atualmente existentes e incluir outros seis novos, em decorrência das

modificações da regulamentação sobre o assunto que seriam necessários mais 5 dias
para a finalização dos trabalhos.
0 GT continuaria realizando o trabalho em seus escritórios sob a nossa
supervisão, especificamente do servidor Eduardo, e retornariam no periodo de 19 a 23
de março para finalizar o documento.

Motivo pelo qual solicitamos aprovação para retorno do GT no período de 19 a 23
de março.

Att.,
Sérgio Blanco

----- Mensagem orlginaI----De: Jose Roberto Pereira de Sousa
Enviada em:
quinta-feira, 1 de março de 2007 10:11
Para:
Sergio Bastos Blanco
Cc: Eduardo Marinho da Silva
Assunto:
Grupo de Trabalho- Procedimento de Fiscalização de Tarifação do STFC Solicitação de

prazo

Prezado Sérgio,

O Grupo de Trabalho responsével pela elaboração do Procedimento de
Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC propôs mais uma semana

para a conclusão dos trabalhos, devido ao período em curso ser insuficiente.
Neste caso, o segundo encontro dar-se-á no período de 19 a 23/03/07, pois

alguns servidoresjá estão com atividades previstas para os períodos
anteriores.

Ontem, durante a sua auséncia, comuniquei ao Dr. Zanoni e o mesmo pediu

que formalizasse este e-mail e o enviasse, portanto, após análise, a proposta
do grupo é procedente, pois estamos tratando de um procedimento muito

complexo que requer uma análise minuciosa com a implementação das novas
obrigações previstas na regulamentação vigente.

Sendo assim, solicitamos aprovação desta proposta para que o grupo tome as

providências cabívéis para o segundo encontro.

Vale lembrar, que os servidores envolvidos continuarão os trabalhos em seus
respectivos escritórios e enviarão as informações para o servidor Eduardo
(RFFCF1) para atualização do documento.

Att. ,

JOSÉ ROBERTO Pereira de Sousa
Gerência Operacional de Normas e
Padrões de Fiscalização - RFFCF1

Anatel Sede - Brasilia - DF
&(61) 2312-2188
(61) 2312-2460
E iose@anatel.gov.br
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De:

Sergio Bastos Blanco

Enviado em:
sexta-feira, 2 de março de 2007 17:34
Para:
Vanderlei Campos; Jose Dias Coelho Neto; Jose Gomes Pires; Joao Jacob Bettoni;

Ruy de Araujo Carneiro
Cc:

Antonio Roberto Zanoni; Jose Antonio da Silva Galli; Fernando Ferreira Ribeiro;
Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Mauricio Peroni; Eduardo
Marinho da Silva; Flavio Garcia Silva; Guilherme Soares de Castro; Jose Roberto
Pereira de Sousa; Marina Machado Jurua; moacyr Chagas Filho; Ricardo de Holanda

Assunto:

Melo Montenegro
Grupo de Trabalho - Procedimento de Fiscalização de Tarifação do STFC Prorrogação de prazo

Prioridade:Alta

Sin. de acompanhamento:
Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Prezados Gerentes,

De ordem do Gerente de Fiscalização e Supervisão Geral encaminho o
presente e-mail, indicando o que segue:
Diante da complexidade encontrada pelo Grupo de Trabalho responsável
pela elaboração do Procedimento de Fiscalização de Tarifação do STFC e
considerando que o referido GT solicitou um novoperíodo de trabalhos para a
finalização da atividade.
.

Solicitamos a todos os Gerentes envolvidos, envidar esforços no sentido de
disponibilizar os servidores indicados a continuar os trabalhos no intuito de
conclusão da do citado documento.
Ressalvamos que a atividade tem a participação dos seguintes servidores:

- Fernando Ferreira Ribeiro - RFFCF3

- Jefferson Correa Andrada - ERO4
- João Belmiro Serra de Freitas - ER11
- Maurício Peroni - ERO5, e
- Jose Antonio da Silva Gaili - PBCPA1

Outrossim, informamos que a reunião com o GT estáagendada para o
período de 19 a 23 de março de 2007, na Sala de Reuniões da SRF, 5º Andar,
Ala Central, Bloco "H", Anatel Sede.

Solicitamos ainda a confirmação da participação dos servidores na
continuidade da elaboração dos procedimentos, conforme deliberado em

43554;3“.C“ ªr.
a“

77;?

f
xºtª-16355?

reunião com o GT , com objetivo de consolidarmos as informações e conclusão
do texto definitivo.
Enfatizamos a necessária atenção, dedicação e comprometimento no
cumprimento das atividades de acordo com o novo período previsto.

Qualquer dúvida favor entrar em contato com a Geréncia Operacional de
Normas e Padrões de Fiscalização - RFFCF1
Servidores:

- José Roberto: (61) 2312 2188

- Eduardo Marinho: (61) 2312 2389
Atenciosamente,

Sérgio Bastos Blanco
Gerente Oper. de Normas e Padrões de Fiscalização

RFFCF1/RFFCF/RFFC/SRF - ANATEL - Brasília
((61) 2312-1816
* sergiob@anatel.gov.br
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Eduardo Marinho da Silva
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De:

Eduardo Marinho da Silva

gª FLHG

É;.

Enviado

terça—feira, 6 de março de 2007 09:40
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em:

_
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Para:

Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Maurrcro Peronljujose
Antonio da Silva Galli

Cc:

Sergio Bastos Blanco; Jose Roberto Pereira de Sousa; Marina Machado Jurua; Ricardo de Holanda Melo

Montenegro; Flavio Garcia Silva; Moacyr das Chagas Amorim Fiiho
Assunto:

Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC - Documento inicial para críticas.

Cºnwºle:

Destinatário

*

Ler

Fernando Ferreira Ribeiro

Excluído: 06/03/2007 10:14

Jefferson Correa Andrada

Lida: 12/03/2007 08:22

Joao Belmiro Serra de Freitas

Lida: 06/03/2007 14:19

Mauricio Peroni

Lida: 08/03/2007 14:58

Jose Antonio da Silva Galli

. Lida: 06/03/2007 09:42

Sergio Bastos Blanco

Lida: 06/03/2007 10:33

Jose Roberto Pereira de Sousa

Lida: 06/03/2007 15:30

Marina Machado Jurua
.

Ricardo de Holanda Melo Montenegro Lida: 06/03/2007 09:42
Flavio Garcia Silva

Excluído: 07/03/2007 18:13

Moacyr das Chagas Amorim Filho

Lida: 06/03/2007 16:47

Prezados Senhores,

Conforme ficou acertado, fiz uma revisão do documento do Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC
construído na reunião da semana passada.
'

Procurei inserir as referências corretas aos itens citados ao longo do texto (para permitir a leitura crítica pelo grupo) e coloquei
os capítulos na ordem que ficou definida no Registro de Reunião que elaboramos, qual seja:
1. Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas Locais;
_" 2.,Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas Locais;

3. Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância Nacionais;
4. Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância Internacionais;
5. Processo de Tarifação das Chamadas Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou Serviço Móvel Especializado;
_
6. Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas de LDN, LDI e Destinadas ao Serviço Móvel
Pessoa| ou Serviço Móvel Especializado;
7. Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Códigos de Acesso Não Geográficos;
8. Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Serviços de Utilidade Pública e Apoio ao STFC;
9. Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Correio de Voz;
10.Fiscalização de Chamadas Sucessivas;
11. Cobrança de Chamadas a Cobrar;
12. Comercialização de Cartões Indutivos; e
13. Apresentação dos Documentos de Cobrança.
Além disso, inseri a possibilidade de uso das duas fórmulas estatísticas discutidas e um texto explicativo, indicado pelo José
Roberto, tratando do processo de migração Metodologia -> Procedimento de Fiscalização.

No intuito de facilitar o entendimento, tive que manter alguns grifos. Cada cor tem um significado, conforme explicado a seguir:
VERDE: texto inserido por mim após a reunião (item das fórmulas estatísticas + texto indicado pelo José Roberto + nova
relação de itens). Para verificação do grupo;
AZUL: Indica que não tratamos, ainda, da Seção (aparece o texto da antiga Metodologia ou a Seção está em branco,

por não constar na Metodologia) OU indica algum texto que foi marcado para posterior utilização (nesse último caso,
provavelmente excluiremos esses _trechos).
AMARELO: Indica que ainda devemos definir o número do Anexo OU indica alguma inconsistência que detectei no texto
da antiga Metodologia para discussão na próxima reunião.

VERMELHO: indica onde paramos no documento.
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Texto com fonte em vermelho = comentários.

Favor desconsiderar eventuais problemas de formatação de fontes e outros detalhes. Ao fim do processo, farei essa verificação.
Lembro que, na última reunião, fechamos os itens 1, 3, 4, 5, 10 e 11 e iniciamos o item 8.

Para a próxima reunião, deverão também ser elaborados o RI e as Fichas de Avaliação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Respeitosamente,
Eduardo Silva

RFFCFI
(61) 2312-2389

esilva@anatel.gov.br
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Eduardo Marinho da Silva
.

De:

Eduardo Marinho da Silva

Enviado

quinta-feira, 15 de março de 2007 10:45

.

em:

<
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K: F
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Para:

Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Mauricio Peroni; Jose
Antonio da Silva Galli
»

Cc:

Sergio Bastos Blanco; Jose Roberto Pereira de Sousa; Marina Machado Jurua

Assunto:

Grupo de Trabalho: Elaboração do Procedimento e Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC

Controle:

Destinatário

Ler
' Lida: 19/03/2007 09:06

Fernando Ferreira Ribeiro
Jefferson Correa Andrada

'

Lida: 15/03/2007 10:49

Joao Belmiro Serra de Freitas

Lida: 15/03/2007 10:46

Mauricio Peroni

Lida: 15/03/2007 10:45

Jose Antonio da Silva Galii

Lida: 15/03/2007 10:49

Sergio Bastos Blanco

Lida: 15/03/2007 10:48

Jose Roberto Pereira de Sousa Lida: 15/03/2007 14:51

Marina Machado Jurua

Lida: 15/03/2007 11:01

. Prezados senhores,

Relembramos que a reunião do Grupo de Trabalho citado no assunto deste e-mail está agendada para o período
de 19/03 a 23/03/2007, com início na próxima segunda-feira, a partir das 8:30 horas, na Anatel Sede - Bloco H - 5º
andar - Ala sul.

Orientamos ao GT realizar consulta prévia e minuciosa a toda regulamentação relacionada ao referido
Procedimento, inclusive à parte do documento já elaborada na reunião passada, antes da retomada das atividades.

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização.
' Respeitosamente,
Eduardo Silva
RFFCFI
esilva@anatel.gov.br
(61) 2312-2389
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Eduardo Marinho da Silva
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De:

Eduardo Marinho da Silva

Enviado

quarta-feira, 18 de abril de 2007 18:54

Para:

Jefferson Correa Andrada; Fernando Ferreira Ribeiro; Mauricio Peroni; Joao Belmiro Serra de Freitas; Jose
Antonio da Silva Galli

Cc:

Sergio Bastos Blanco; Marina Machado Jurua; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Flavio Garcia Silva;

É;]

&

j.

Luciene Fernandes Silva; Eduardo Marinho da Silva
Assunto:

Revisão do Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC

Cºmrºle:

Destinatáriº"

'

'

Jefferson Correa Andrada

Ler

'

'

'

'

'

"""""" '

Lida: 19/04/2007 10:58

Fernando Ferreira Ribeiro
Mauricio Peroni

Lida: 19/04/2007 08:26

Joao Belmiro Serra de Freitas

Lida: 18/04/2007 19:04

Jose Antonio da Silva Galli
Sergio Bastos Blanco

Lida: 19/04/2007 08:51

Marina Machado Jurua

Lida: 19/04/2007 08:26

Ricardo de Holanda Melo Montenegro Lida: 18/04/2007 18:56

.

Flavio Garcia Silva
Luciene Fernandes Silva

Lida: 19/04/2007 09:16

Eduardo Marinho da Silva

Lida: 18/04/2007 18:54

Prezados,

inicialmente pedimos desculpas pelo atraso na revisão do documento elaborado pelo GT.

Encaminho para anélise do Grupo as seguintes considerações:
(Ressalto que a numeração dos itens citados abaixo refere-se à última versão do documento elaborado pelo GT — em anexo)

1 Em relação à estrutura do documento, visando a uma padronização dos Procedimentos de
Fiscalização e considerando o disposto no RA.PS.OO5, já adotado para a Classe 6, sugiro as seguintes
'
modificações:
- Item "1.1 Abrangência e Objetivos" dividido em "1 Objetivo" e "2 Aplicação"
"1.3 Documentos Aplicáveis" transformado em "3. Referências"
- It
.
- l. . "1.4 Definições" transformado em "4 Definições"
- Seção "3 Procedimento de Fiscalização dos itens de Verificação" transformada em Seção "5 Descrição
do Procedimento de Fiscalização dos itens de Verificação Relativos à Tarifação do STFC"
- Seção "1 Disposições Gerais" transformada em item "5.1 Disposições Gerais"
- Item "1.2 Metodologia e Procedimentos" transformado em "5.1.1 Metodologia e Procedimentos"
- Item "1.5 Métodos Estatisticos" transformado em "5.1.2 Métodos Estatisticos"
- Seção "2 Itens de Verificação do Processo de Tarifação do STFC" transformada em item "5.1.3 ltens de
Verificação do Processo de Tarifação do STFC"
- Daí por diante:
3.1 transformado em 5.2
3.2 transformado em 5.3

5211'i'ranérorr'riéd6ém'énz'"
' Levarei essa sugestão ao Jefferson, que se encontra em Brasília, e peço que os senhores se manifestem
em caso de desacordo.

2 Em relação aos procedimentos para fiscalização dos itens de verificação, encaminho a planilha excel
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anexa com algumas considerações a serem analisadas. Para cada item de verificação, apresento minhas
observações acerca da estrutura do item ou eventuais inconsistências detectadas. Amanhã procurarei
tratar essas observações com 0 Jefferson, que se encontra aqui na Sede, procurando obter a "Resposta
GT". Caso algum outro integrante queira se manifestar, favor enviar considerações.

3 Foram'feitas a padronização de termos no documento e correções de português, formatação,
referência etc.

Ao término da adequação do documento, será enviada cópia a todos os integrantes para aprovação.
Colocamo—nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Eduardo Silva
RFFCF1
(61) 2312-2389

20/07/2007

Eduardo Marinho da Silva
De:

Eduardo Marinho da Silva

Enviado em: sexta-feira, 20 de abril de 2007 15:47
Para:

Jose Antonio da Silva Galli

Assunto:

RES: Revisão do Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC

Cºntrºle:

Destinatário

Ler

Jose Antonio da Silva Galli Lida: 20/04/2007 16:07

Ok Galli!
Fiz uma checagem ontem e hoje com 0 Jefferson e optamos por uma reestruturação do documento,
procurando deixá-lo mais claro e operacional.
Na próxima semana deverei concluir essa reestruturação. Após isso, encaminharei a nova versão do

documento a todos do GT para críticas e sugestões.
Sugiro que você aguarde essa nova versão para que não perca tempo analisando pendências já acertadas
por mim e pelo Jefferson.
'
*
*
Uªabraçol

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

a? (61) 2312-2389
esilva@anatel.gov.br

————— Mensagem original—-———
De: Jose Antonio da Silva Galli
Enviada em: sexta-feira, 20 de abril de 2007 15:41
Para: Eduardo Marinho da Silva
Assunto: RES: Revisão do Procedimento de Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC

Eduardo Marinho,

Verei esta mensagem e Seus anexos-neste final de semana"... tava correndo pra deixaro SRT azeitado;
pois se aproxima o reajuste de tarifas do STFC de 2007 e faltavam alguns ajustes no sistema... por outro
lado, trabalharei na semana que vem e ficarei por 3 semanas ausentes, devendo retornar no dia 21 de

maio próximo!
Abraços,

José Antonio da Silva Galli

(61) 2312 2451
(61) 2312 2650
PBCPA - PBCP - SPB
ANATEL

—————Mensagem original-——-De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quarta-feira, 18 de abril de 2007 18:54
Para: Jefferson Correa Andrada; Fernando Ferreira Ribeiro; Mauricio Peroni; Joao Belmiro Serra de Freitas; Jose
Antonio da Silva Galli
Cc: Sergio Bastos Blanco; Marina Machado Jurua; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Flavio Garcia Silva;
Luciene Fernandes Silva; Eduardo Marinho da Silva

20/07/2007

Assunto: Revisão do Procedimento de“ Fiscalização do Processo de Tarifação do STFC

Prezados,

Inicialmente pedimos desculpas pelo atraso na “revisão do documento elaborado pelo GT.
Encaminho para análise do Grupo as seguintes considerações:
(Ressalto que a numeração dos itens citados abaixo refere-se à última versão do documento elaborado pelo GT em anexo)

_ 1 Em relação à estrutura do documento, visando a uma padronização dos Procedimentos de
Fiscalização e considerando o disposto no RA.PS.005, já adotado para a Classe 6, sugiro as
seguintes modificações:

- Item "1.1 Abrangência e Objetivos" dividido em "1 Objetivo" e "2 Aplicação"
— Item "1.3 Documentos Aplicáveis" transformado em "3. Referências"
- Item "1.4 Definições" transformado em "4 Definições"
- Seção "3 Procedimento de Fiscalização dos Itens de Verificação" transformada em Seção "5
Descrição do Procedimento de Fiscalização dos Itens de Verificação Relativos à Tarifação do
STFC"
- Seção "1 Disposições Gerais" transformada em item "5.1 Disposições Gerais"
' - Item "1.2 Metodologia e Procedimentos" transformado em "5.1.1 Metodologia e
Procedimentos"
— Item "1.5 Métodos Estatisticos" transformado em "5.1.2 Métodos Estatísticos"

.

- Seção "2 Itens de Verificação do Processo de Tarifação do STFC" transformada em item
"5.1.3 Itens de Verificação do Processo de Tarifação do STFC"
— Dai por diante:
3.1 transformado em 5.2
3.2 transformado em 5.3
3.11 transformado em 5.12

Levarei essa sugestão ao Jefferson, que se encontra em Brasília, e peço que os senhores se
manifestem em caso de desacordo.

2 Em relação aos procedimentos para fiscalização dos itens de verificação, encaminho a
planilha excel anexa com algumas considerações a serem analisadas. Para cada item de
verificação, apresento minhas observações acerca da estrutura do item ou eventuais
.
inconsistências detectadasg'Amanhã procurarei tratar essas observações com o Jefferson,$e
se encontra aqui na Sede, procurando obter a "Resposta GT". Caso algum outro integrante
queira se manifestar, favor enviar considerações.

3 Foram feitas a padronização de termos no documento e correções de português,
formatação, referência etc.

Ao término da adequação do documento, será enviada cópia a todos os integrantes para
aprovação.
Colocamo—nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Eduardo Silva
RFFCF1

(61) 2312-2389

20/07/2007

Eduardo Marinho da SilVa M __
De:

Jefferson Correa Andrada

Enviado em:
Para:
Assunto:

quinta-feira, 24 de maio de 2007 14:55

Eduardo Marinho da Silva
Versão final da Classe 4

Eduardo

Segue anexa a versão final da Classe 4, depois da revisão.
W

PF TARIFAÇÃO STFC
— Modificado",

Em relação a Classe 9, você tem o texto da metodologia antiga? Não o encontrei no Norte. Se tiver
por favor me envie.

Jefferson Corrêa Andrada
Técnica em Regulaçãº de Serif/ças Públicos de Telecomunicações
Amiel - HSca/ização de Serviços - ER04 - Mé

@(31) 2101.6182 / (31)8711.6017
I(31) 2101.6190
.jefferson@anatel.gov.br
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Eduardo Marinho da Silva
De:

Eduardo Marinho da Silva

Enviado em: sexta-feira, 29 de junho de 2007 09:55
Para:

Jefferson Correa Andrada

Assunto:

RES: FIS.PF.OO4 - Reinserção de item de verificação

Controle:

Destinatário

Ler

Jefferson Correa Andrada Lida: 29/06/2007 09:58

Cara,

Só lembro que será o item 5.13 do PF.
A ficha de avaliação será o Anexo XIII.

Att. ,
Eduardo

-----Mensagem original----De: Jefferson Correa Andrada
. Enviada em: sexta-feira, 29 de junho de 2007 09:47
Para: Eduardo Marinho da Silva
Assunto: RES: FIS.PF.004 - Reinserção de item de verificação
Prezado Eduardo

Tentarei escrever o procedimento ainda hoje ou até segunda, estou terminando e preparando algumas fiscalizações,
mas vou tentar tirar um tempo para escrever.

Qualquer problema te aviso.
Um abraço

jefferson Corrêa Andrada
;
..
Técnica em Rega/ação de Serviços Rib/12:05“ de Telecomunicações
AﬂafeI- Placa/[zação de Serviços - EEO-4 - Mô

iãº-(31) 2101.3182
.3(31)21o1.6190
.
.jefferson©anatel. gov. br

----- Mensagem original----De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta—feira, 28 de junho de 2007 17:13
Para: Jefferson Correa Andrada
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Flavio Garcia Silva; Luciene Fernandes Silva
Assunto: FIS.PF.OO4 — Reinserção de item de verificação
Prezado Jefferson, boa tarde.

Retomo o assunto sobre o qual lhe consultei por telefone dias atrás, acerca do item de controle relativo a
apresentação de documentos de cobrança. Hoje esse item consta na SRF.MT.004 vigente, mas foi excluído na
revisão efetuada pelo GT em abril do corrente.

No Registro de Reunião referente à revisão da Classe 4, consta que o grupo efetuou a retirada do item
considerando que o mesmo não diz respeito ao Regulamento de Tarifação do STFC e que:
o prazo de anteCedência mínima de entrega já é verificado no FIS.PF.002 (consta no PGMQSTFC); e
(
a possibilidade de pagamento em separado, por prestador de serviço, está contemplado no
FIS.PF.006 (consta no RSTFC).
No entanto, na Metodologia Classe 4 vigente, existem outras verificações além dessas e, conforme você indicou

20/07/2007.

em nossa conversa, é necessário verificar o que é atualmente exigido a respeito do assunto pela Res. 426.
Entendemos que o item de verificação em pauta, em sendo excluído do FIS.PF.004, fica descoberto em nossos
Procedimentos de Fiscalização, o que não deve acontecer.

Estamos cientes de que o entendimento dos GTs de revisão das Classes 4 e 10 (e da própria SPB) é que o item

deveria constar no FlS.PF.006, por ser uma obrigação que consta no RSTFC. No entanto, tendo em vista que o
FlS.PF.006 foi recentemente publicado e que o FIS.PF.OO4 ainda não, após discussão com o RFFCF1,
entendemos conveniente que, no momento atual, o item seja reinserido no FIS.PF.004. Quando da próxima
revisão do FlS.PF.006, o item deverá ser incluído, podendo ser excluído do FlS.PF.OO4.

Diante da situação exposta, de sua espertise e desenvoltura para a escrita de procedimentos e conforme
entendimentos mantidos com o RFFCF1, gostariamos de verificar a possibilidade de você efetuar a revisão do

item que hoje consta na Metodologia Classe 4 referente a apresentação de documentos de cobrança (e
, respectivos RI Ficha de Avaliação), para que o mesmo seja inserido no FIS.PF.OO4 a ser encaminhado para
Consulta Interna e publicação como Piloto.
Ficamos no aguardo de seu retorno e estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Eduardo Silva.
RFFCF1
61 - 2389

20/07/2007

Eduardo Marinho da Silva
De:

Eduardo Marinho da Silva

Enviado em: segunda—feira, 2 dejulho de 200717:03
Para:

Jefferson Correa Andrada

Cc:

Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Flavio Garcia Silva

Assunto:

RES: FIS.PF.004 - Reinserção de item de verificação

Cºntrºle:

Destinatário

Ler

Jefferson Correa Andrada
Sergio Bastos Blanco

Ricardo de Holanda Melo Montenegro
Flavio Garcia Silva

Lida: 02/07/2007 17:07

Ok Jefferson, grato.

Se você puder elaborar a ficha na Quarta-feira estará ótimo.

Um abraço.

Eduõjo
————— Mensagem original----De: Jefferson Correa Andrada
Enviada em: segunda-feira, 2 de julho de 2007 16:34
Para: Eduardo Marinho da Silva
Assunto: RES: FIS.PF.004 - Reinserção de item de verificação
Eduardo

Envio anexo o texto que adapteipara o item de verificação.
Como utilizei um arquivo que tinha da versão preliminar do procedimento, e esta tem numeração automática, o item esta
com o número 3.12 (está no final). Mas quando você copiar para o documento correto, a numeração deve mudar.

Não tive tempo de fazer a ficha de avaliação e amanhã estarei viajando. Devo voltar na quarta, então tentarei tirar um
tempinho para faze-la.

Qualquer dúvida me avise.
Um abraço

Jefferson Corrêa Andrada
Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações
Aﬁafe/ - Fisco/lização de Serviços - ER04 = M6

33131) 2101.6182
%(31)2101.6190
.jefferson@anatei.gov.br

—————Mensagem original-«~—
De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: sexta-feira, 29 de junho de 2007 09:55
Para: Jefferson Correa Andrada
Assunto: RES: FIS.PF.004 - Reinserção de item de verificação
Cara,

Só lembro que será o item 5.13 do PF.

20/07/2007

A ficha de avaliação será o Anexo XIII.

Att.,
Eduardo

-----Mensagem original----De: Jefferson Correa Andrada
Enviada em: sexta-feira, 29 de junho de 2007 09:47
Para: Eduardo Marinho da Silva

Assunto: RES: FIS.PF.004 - Reinserção de item de verificação
Prezado Eduardo

Tentarei escrever o procedimento ainda hoje ou até segunda, estou terminando e preparando algumas
fiscalizações, mas vou tentar tirar um tempo para escrever.

Qualquer problema te aviso.
Um abraço

Jefferson Corrêa Andrada
Técnico em Regulação de Serviços Públicos de TelecoMun/Zªaçô'es
Amºre! — Fiscalização de Serwyos - 5/204 - Mô

,
.

ªª(31) 2101.6182
ª(31) 2101.6190
gjeffersonCô/anatelgovbr
-----Mensagem original——---

De; Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta-feira, 28 de junho de 2007 17:13
Para: Jefferson Correa Andrada
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Flavio Garcia Silva; Luciene
Fernandes Silva
Assunto: FIS.PF.004 - Reinserção de item de verificação
Prezado Jefferson, boa tarde.

Retomo o assunto sobre o qual lhe consultei por telefone dias atrás, acerca do item de controle
relativo a apresentação de documentos de cobrança. Hoje esse item consta na SRF.MT.OO4
vigente, mas foi excluído na revisão efetuada pelo GT em abril do corrente.

No Registro de Reunião referente à revisão da Classe 4, consta que o grupo efetuou a retirª
do item considerando que o mesmo não diz respeito ao Regulamento de Tarifação do STFC e
que:
o prazo de antecedência mínima de entrega ja é verificado no FlS.PF.002 (consta
no PGMQ—STFC); e

—

a possibilidade de pagamento em separado, por prestador de serviço, está
contemplado no FIS.PF.006 (consta no RSTFC).

No entanto, na Metodologia Classe 4 vigente, existem outras verificações além dessas e,
conforme você indicou em nossa conversa, é necessário verificaro que é atualmente exigido a
respeito do assunto pela Res. 426.

Entendemos que o item'de verificação em pauta, em sendo excluído do FlS.PF.004, fica
descoberto em nossos Procedimentos de Fiscalização, o que não deve acontecer.

Estamos cientes de que o entendimento dos GTs de revisão das Classes 4 e 10 (e da própria
SPB) é que 0 item deveria constar no FIS.PF.006, por ser uma obrigação que consta no
RSTFC. No entanto, tendo em vista que o FlS.PF.006 foi recentemente publicado e que o
FlS.PF.004 ainda não, após discussão com o RFFCF1, entendemos conveniente que, no
momento atual, o item seja reinserido no FlS.PF.004. Quando da próxima revisão do

FIS.PF.006, o item deverá ser incluído, podendo ser excluído do FlS.PF.004.
Diante da situação exposta, de sua espertise e desenvoltura para a escrita de procedimentos e

conforme entendimentos mantidos com o RFFCF1, gostariamos de verificar a possibilidade de

20/07/2007

você efetuar a revisão do item que hoje consta na Metodologia Classe 4 referente a
apresentação de documentos de cobrança (e respectivos RI Ficha de Avaliação), para que o
mesmo seja inserido no FIS.PF.004 a ser encaminhado para Consulta Interna e publicação
como Piloto.
Ficamos no aguardo de seu retorno e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
W

At

,

t

enCIosamen e,

ºfílRF/çbã/a

”&

,?“
.

(,

RFFCF1

"”

61 - 2389

20/07/2007
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Eduardo Silva

Eduardo Marinho da Silva
De:

Jefferson Correa Andrada

Enviado em: quarta-feira, 4 de julho de 2007 17:10
Para:

Eduardo Marinho da Silva

Assunto:

RES: FlS.PF.004 - Reinserção de item de verificação

Eduardo

Segue anexo a Ficha de Avaliação.

Um abraço .

Jefferson Corrêa Andrada
Têca/bo em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações
Anafel- fiscal/20950 de Serviços — ER04 - Mô

"ã'(31) 2101.6182
%(31) 2101.6190
lgjefferson@anatelgov. br

-----Mensagem original----—
De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: segunda—feira, 2 de julho de 2007 17: 03
. Para. Jefferson Correa Andrada
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Flavio Garcia Silva
Assunto: RES: FIS. PF. 004— Reinserção de item de verificação
Ok Jefferson, grato.

Se você puder elaborar a ficha na Quarta-feira estará ótimo.

.Um abraço.
Eduardo '

' -----Mensagem original----De: Jefferson Correa Andrada
Enviada em: segunda-feira, 2 de julho de 2007 16:34

Para: Eduardo Marinho da Silva

_

Assunto: RES: FIS.PF.OO4 - Reinserção de item de verificação
Eduardo

Envio anexo o texto que adaptei para o item de verificação.
Como utilizei um arquivo que tinha da versão preliminar do procedimento, e esta tem numeração automática, o
item está com o número 3.12 (está no final). Mas quando você copiar para o documento correto, a numeração
deve mudar.

Não tive tempo de fazer a ficha de avaliação e amanhã estarei viajando. Devo voltar na quarta, então tentarei tirar
um tempinho para faze-Ia.

Qualquer dúvida me avise.
Um abraço

Jefferson Corrêa Andrada

20/07/2007

Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações
Anafe/ - Fiscalização de Serviços - ER04 - M6

“aff-(31) 2101.6182
l(31)2101.6190
lgjef‘fers'on @anatei. gov. br

-----Mensagem originaI-----

De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: sexta-feira, 29 de junho de 2007 09:55
Para: Jefferson Correa Andrada
Assunto: RES: FIS.PF.004 — Reinserção de item de verificação
Cara,

Só lembro que será 0 item 5.13 do PF.
A ficha de avaliação será o Anexo XIII.
Att.,
Eduardo

-----Mensagem original—-—-De: Jefferson Correa Andrada
Enviada em: sexta-feira, 29 de junho de 2007 09:47
Para: Eduardo Marinho da Silva
Assunto: RES: FIS.PF.004 - Reinserção de item de verificação
Prezado Eduardo

Tentarei escrever o procedimento ainda hoje ou até segunda, estou terminando e preparando
algumas fiscalizações, mas vou tentar tirar um tempo para escrever.

Qualquer problema te aviso.
Um abraço
Jefferson Corrêa Andrada

Técnico em_Reçu/açâ'o de Serviços Públicos de Telecomunicações
Anafe/ - Fiscalização de Serviços - 51204 - M6

“'E-(31) 2101.6182
I(31) 2101.6190
ªjefferson©anatelgovbr

-----Mensagem original-—--—
De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta-feira, 28 de junho de 2007 17:13
Para: Jefferson Correa Andrada
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Flavio Garcia Silva;
Luciene Fernandes Silva
Assunto: FIS.PF.004 - Reinserção de item de verificação
Prezado Jefferson, boa tarde.

Retorno o assunto sobre o qual lhe consultei por telefone dias atrás, acerca do item—de
controle relativo a apresentação de documentos de cobrança. Hoje esse item consta na
SRF.MT.004 vigente, mas foi excluído na revisão efetuada pelo GT em abril do corrente.
No Registro de Reunião referente à revisão da Classe 4, consta que o grupo efetuou a
retirada do item considerando que o mesmo não diz respeito ao Regulamento de

20/07/2007

Tarifação do STFC e que:
o prazo de antecedência mínima de entrega já é verificado no FIS.PF.002
(consta no PGMQ-STFC); e
a possibilidade de pagamento em separado, por prestador de serviço, está
contemplado no FIS.PF.006 (consta no RSTFC).
No entanto, na Metodologia Classe 4 vigente, existem outras verificações além dessas e,

conforme você indicou em nossa conversa, é necessário verificar o que é atualmente
exigido a respeito do assunto pela Res. 426.
Entendemos que o item de verificação em pauta, em sendo excluído do FIS.PF.004, tica
descoberto em nossos Procedimentos de Fiscalização, o que não deve acontecer.

Estamos cientes de que o entendimento dos GTs de revisão das Classes 4 e 10 (e da
própria SPB) é que o item deveria constar no FIS.PF.006, por ser uma obrigação que
consta no RSTFC. No entanto, tendo em vista que o FIS.PF.006 foi recentemente
publicado e que o FIS.PF.004 ainda não, após discussão com o RFFCF1, entendemos
conveniente que, no momento atual, o item seja reinserido no FIS.PF.004. Quando da
próxima revisão do FIS.PF.006, 0 item deverá ser incluído, podendo ser excluído do

FIS.PF.OO4.

Diante da situação exposta, de sua espertise e desenvoltura para a escrita de
procedimentos e conforme entendimentos mantidos com o RFFCF1, gostariamos de
verificar a possibilidade de você efetuar a revisão do item que hoje consta na
Metodologia Classe 4 referente a apresentação de documentos de cobrança (e
respectivos RI Ficha de Avaliação), para que o mesmo seja inserido no FIS.PF.004 a ser
encaminhado para Consulta Interna e publicação como Piloto.
Ficamos no aguardo de seu retorno e estamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
Atenciosamente,
Eduardo Silva

RFFCF1
61 - 2389

20/07/2007

Eduardo Marinho da Silva

EFL Gº

Enviado em: quarta-feira, 4 dejuiho de 2007 17:10

Para:

Eduardo Marinho da Silva

Assunto:

RES: FIS.PF.004 - Reinserção de item de verificação

»,le .

<?

Jefferson Correa Andrada

De:
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Eduardo

Segue anexo a Ficha de Avaliação.
Um abraço

Jefferson Corrêa Andrada
Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecamum'caçâ'es
Anarel = cha/Iêaçâ'a de Serif/ças = ER04 - fl./16

%(31) 2101.6182
ª(31) 2101.6190
Ejefferson@anatel.gov.br

—————Mensagem original——~-—
De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: segunda-feira, 2 de julho de 2007 17:03
Para: Jefferson Correa Andrada
Cc: Sergio Bastos Bianco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Fiavio Garcia Silva
Assunto: RES: FIS.PF.OO4 - Reinserção de item de verificação
Ok Jefferson, grato.

Se você puder elaborar a ficha-na-Quarta-feira estará ótimo.
Um abraço.
Eduardo

-----Mensagem original----De: Jefferson Correa Andrada
Enviada em: segunda-feira, 2 dejuiho de 2007 16:34
Para: Eduardo Marinho da Silva
Assunto: RES: FIS.PF.004 — Reinserção de item de verificação
Eduardo

Envio anexo o texto que adaptei para o item de verificação.
Como utilizei um arquivo que tinha da versão preliminar do procedimento, e esta tem numeração automática, o
item está com o número 3.12 (está no final). Mas quando você copiar para o documento correto, a numeração
deve mudar.

Não tive tempo de fazer a ficha de avaliação e amanhã estarei viajando. Devo voltar na quarta, então tentarei tirar
um tempinho para faze—la.

Qualquer dúvida me avise.
Um abraço
Jefferson Corrêa Andrada

20/07/2007

Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações
Ánaí'el— Fiscalização de Serviços - ER04 = A46

9%(31) 21016182
3(31) 2101. 6190
Ejefferson©anateL gov. br

-----Mensagem original——--—
De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: sexta-feira, 29 de junho de 2007 09: 55
Para: Jefferson Correa Andrada
Assunto: RES: FIS.PF.004 — Reinserção de item de verificação
Cara,

Só lembro que será o item 5.13 do PF.
A ficha de avaliação será o Anexo XIII.

Att. ,
Eduardo

--.---Mensagem original----De: Jefferson Correa Andrada
Enviada em: sexta-feira, 29 dejunho de 2007 09:47
Para: Eduardo Marinho da Silva
Assunto: RES: FIS.PF.OO4 - Reinserção de item de verificação
Prezado Eduardo

Tentarei escrever o procedimento ainda hoje ou até segunda, estou terminando e preparando
algumas fiscalizações, mas vou tentar tirar um tempo para escrever.

Qualquer problema te aviso.
Um abraço

Jefferson Corrêa Andrada
Técnica em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações
Anarca! — ªbca/Lzaçâ'o de Serviços = 51204 - III/16

.

ªlª-(31) 2101.6182
I(31) 2101.6190
Éjefferson©anatelgovbr
-----Mensagem original-——-De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta—feira, 28 de junho de 2007 17:13
Para: Jefferson Correa Andrada
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Flavio Garcia Silva;
Luciene Fernandes Silva
Assunto: FIS.PF.004 - Reinserção de item de verificação
Prezado Jefferson, boa tarde.

Retorno o assunto sobre o qual lhe consultei por telefone dias atrás, acerca do item de
controle relativo a apresentação de documentos de cobrança. Hoje esse item consta na

SRF.MT.OO4 vigente, mas foi exciuido na revisão efetuada pelo GT em abril do corrente.

No Registro de Reunião referente à revisão da Classe 4, consta que o grupo efetuou a
retirada do item considerando que o mesmo não diz respeito ao Regulamento de

20/07/2007

Tarifação do STFC e que:
o prazo de antecedência mínima de entrega ja' é verificado no FIS.PF.002
(consta no PGMQ—STFC); e
a possibilidade de pagamento em separado, por prestador de serviço, está
contemplado no FIS.PF.006 (consta no RSTFC).
No entanto, na Metodologia Classe 4 vigente, existem outras verificações além dessas e,
conforme você indicou em nossa conversa, é necessário verificar o que é atualmente

exigido a respeito do assunto pela Res. 426.

Entendemos que o item de verificação em pauta, em sendo excluído do FIS.PF.004, fica
descoberto em nossos Procedimentos de Fiscalização, o que não deve acontecer.
Estamos cientes de que o entendimento dos GTs de revisão das Classes 4 e 10 (e da
própria SPB) é que o item deveria constar no FIS.PF.006, por ser uma obrigação que
consta no RSTFC. No entanto, tendo em vista que o FIS.PF.006 foi recentemente
publicado e que o FIS.PF.004 ainda não, após discussão com o RFFCF1, entendemos
conveniente que, no momento atual, o item seja reinserido no FIS.PF.004. Quando da
próxima revisão do FIS.PF.006, o item deverá ser incluído, podendo ser excluído do
FIS.PF.004.

Diante da situação exposta, de sua espertise e desenvoltura para a escrita de
procedimentos e conforme entendimentos mantidos com o RFFCFl, gostaríamos de
verificar a possibilidade de você efetuar a revisão do item que hoje consta na
Metodologia Classe 4 referente a apresentação de documentos de cobrança (e

respectivos RI Ficha de Avaliação), para que o mesmo seja inserido no FIS.PF.004 a ser
encaminhado para Consulta Interna e publicação como Piloto.
Ficamos no aguardo de seu retorno e estamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

Atenciosamente,
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';? &

A. '

Eduardo Silva
RFFCF1
61 -2389
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ANEXO III
Metodologia para Acompanhamento e Controle das Obrigações das Prestadoras do STFC Classe 4: Processos de Tarifação/Versão “2” — SRF.MT.004, de 28 de abril de 2004.
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TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÓES GERAIS
Capítulo I
Da Abrangência e dos Objetivos
Art. 1° Esta metodologia apresenta os procedimentos de verificação do cumprimento dos
requisitos de Tarifação estipulados para as Prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC) pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

Art. 2° 0 conjunto de informações da presente metodologia tem por objetivo possibilitar
a verificação dos requisitos para Tarifação por meio de itens de controle descritos no Título II
do presente documento.
* Art. 3ºÇ Esta metodologia e' aplicável às'áreas de atuação estabelecidas "no Plano Geral 'de
Outorgas, para cada Prestadora do Serviço Telefônico Fixo Comutado, destinado ao uso
público em geral.

I - a metodologia de verificação de cada item de controle é voltada para a verificação do
cumprimento deste item pela Prestadora, segundo um determinado tamanho de amostra que
permite inferir, com um grau de confiança e precisão predeterminados, sobre toda sua área de
atuação;

II — a critério da Anatel, a metodologia para cada item de controle poderá ser aplicada
pontualmente, sem levar em conta o tamanho da amostra.
Parágrafo único. Esta metodologia aplica-se somente às Concessionárias do STFC.
Capítulo II
Da Metodologia e dos Procedimentos

Art. 4º Esta metodologia e' composta pela descrição dos procedimentos desenvolvidos
.para a verificação do cumprimento de cada item de controle da classe intitulada processos de
tarifação.
Art. Sº. A verificação do cumprimento, em centrais especificadas, dos requisitos
correspondentes a alguns itens neste documento é feita mediante a realização de chamadas e
outras verificações pertinentes.

§ 1° As centrais telefônicas onde serão aplicados os testes de verificação são sistemas
que estão operando em tempo real e em operação comercial e que, portanto, não podem ter o
funcionamento normal perturbado; consequentemente, devem ser utilizados, na maioria dos
casos, terminais de reserva técnica das centrais para a geração de chamadas.
§ 2° A avaliação das Prestadoras do STFC na modalidade Longa Distância Nacional
deve ser feita nas centrais de comutação com interconexão com a modalidade Local.
§ 3° Os testes devem ser:
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I - controláveis: características das chamadas simuladas como, por exemplo, identidades
do originador e do recebedor, tempo de duração, etc., devem ser programáveis;
II - observáveis: devem ser observados dados de saída fornecidos pela central de modo a
ser favorecida uma comparação confiável entre resultados previstos e obtidos;
III - reprodutíveis: passíveis de repetição em qualquer época sob idênticas condições
para permitir a constatação de eventuais melhorias ou degradações de qualidade do sistema.

Art. 6º. Para a verificação dos processos de tarifação por medição simples, multimedição
por Karlsson acrescido, multimedição por Karlsson sincronizado, bilhetagem de chamadas de
Longa Distância Nacionais e bilhetagem de chamadas de Longa Distância Internacionais é
utilizado o método de geração de chamadas e verificação de outros registros .
Art. 7º. O enfoque da metodologia é predominantemente funcional, desde que visa
verificar a funcionalidade dos processos de forma sistêmica.

Art. 8º. Os procedimentos de verificação em campo de cada item de controle encontramse descritos no Título III desta metodologia.
§ l_º Os resultados obtidos quando da execução de tais procedimentos devem subsidiar o
preenchimento da Ficha de Avaliação referente a cada item de controle.

§ 2° Para cada Prestadora auditada/fiscalizada deve-se preencher uma Ficha de
Identificação da Prestadora.

Art. 9º. Antes de iniciar a verificação em campo dos itens desta classe deverá ser
consultada a área da Anatel responsável pelo tema, a qual poderá orientar na documentação
necessária ou direcionar os trabalhos a necessidades específicas.
Art. 10. A amostra de centrais deve ser calculada utilizando-se a fórmula de população
finita presente no Art. 14 e considerando como universo o número de áreas de tarifação da
Prestadora. Deve ser considerada, no mínimo uma central por área de tarifação de modo a
contemplar com a maior abrangência possivel a estrutura de tarifação apresentada pela
Prestadora, de forma a cotejar:
I - todos os centros de bilhetagem; e
II - as centrais mãe (pelo menos uma por área de tarifação), priorizando centrais com
alto índice de reclamações sobre tarifação registradas no Sistema de Consulta ao Cadastro de
Solicitações da Anatel — SCCA, deve-se fazer um levantamento das reclamações dos últimos
seis meses e dividir o número de acessos de cada central pelo número de reclamações, o que
será equivalente ao índice supracitado.

Art. 11. Antes de se iniciar o procedimento de verificação em campo, deve—se obter
junto a Anatel sede, por meio de pesquisa aos respectivos atos de autorização, o valor máximo
das tarifas vigentes e calcular os seus valores com impostos.(vide planilha anexa “Análise de
faturas” em SAN/Modelos de Documentos/Classe O4/Orientações).
fªmª-xx
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Capítulo III
Dos Documentos Aplicáveis

Art. 12. Para ﬁns desta metodologia são aplicáveis os seguintes documentos:

I - RSTFC — Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado: Resolução 085/98

de (30 de dezembro de 1998;
II - RST — Regulamento dos Serviços de Telecomunicações: Resolução 073/98 de 25 de
novembro de 1998;

III - CC — Contratos de Concessão;

IV - Modelo do Contrato de Concessão do STFC Longa Distância Internacional;

V - NBR 14503 — Requisitos Mínimos de Tarifação — CPA-T;
VI — PGMQ — Plano Geral de Metas de Qualidade para o Sistema Telefônico Fixo
Comutado, Anexo à Resolução nº 30 de 29 de junho de 1998;
VII —Ato 3.940 de 02 de julho de 1999 que altera a Portaria nº 195 de 30 de março 1994;
VIII — Portaria nº 219 de 03 de abril de 1997 do Ministério das Comunicações;

IX — Norma 003/81 republicada pela Portaria n.º 297 de 29 de novembro de 1995 do
Ministério das Comunicações;
X — Atos com tarifas vigentes.

Parágrafo Unico. Antes de iniciar os trabalhos em campo , devem ser consultadas
todas as informações pertinentes a esta classe, disponibilizadas em SAN/Modelos de
Documentos/Classe 04/Orientações.
Capítulo IV
Das Definições

Art. 13. Para efeitos desta classe são adotadas as
regulamentação, em especial as seguintes:

definições constantes da

I - Área de Atuação: corresponde à área de prestação do serviço, qual seja, a área
geográfica de prestação do serviço objeto da concessão, abrangida pelo território contido no
Setor especificado no Anexo II do Plano Geral de Outorgas.
II — Área de Tarifação: agrupamento de áreas locais diversas que são aglutinadas, para
efeito de tarifação, em torno de um ponto geograficamente determinado, denominado centro
de área de tarifação.
III — Área Local: área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela
Anatel segundo critérios técnicos e econômicos, onde é prestado o STFC na modalidade local.
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IV — Central Mãe: nó de comutação que processa chamadas originadas e/ou terminadas
em terminais telefônicos e chamadas terminadas em equipamentos de serviços especiais.

V — Centro de Área de Tarifação: localidade utilizada como referência na
determinação da distância geodésica entre todas as localidades de sua área de tarifação e das
demais áreas de tarifação do pais.
A

VI — Classe: 0 conjunto de itens de controle afins.

VII — Indicador: o parâmetro usado como uma medida de avaliação do cumprimento de
uma obrigação.

VIII — Item de Controle: o elemento usado para aferir o cumprimento das obrigações
assumidas pelas Concessionárias e, eventualmente, autorizadas dos serviços de
telecomunicações e de radiodifusão.

IX — Localidade: toda a parcela circunscrita do "território nacional que possua um
aglomerado permanente de habitantes, caracterizada por um conjunto de edificações,
permanentes e adjacentes, formando uma área continuamente construída com arruamentos
reconhecíveis, ou dispostas ao longo de uma Via de comunicação, tais como Capital Federal,
Capital Etadual, Cidade, Vila, Aglomerado Rural e Aldeia.
X — Método de Tarifação: o modo de calcular e aplicar tarifas em serviços de
telecomunicações.
XI — Medição por Pulsos: o processo de medição no qual são associados pulsos por
acesso ao serviço e/ou por tempo de utilização.

XII — Medição por Pulsos Periódicos: o processo de medição no qual é associado um
pulso aleatório e/ou sincronizado com o atendimento e a partir daí um pulso a cada período de
tempo em cadência predeterminada.
XIII— Medição por Tempo: o processo de medição no qual e' registrado o tempo efetivo
de utilização para tarifação do serviço.
XIV - Modulação horária: intervalos de tempo ao longo das 24(vinte e quatro horas)
horas dos dias para os quais a regulamentação define tarifas específicas.
XV — Multimedição: o método de tarifação no qual o processo de medição é feito por
meio de pulsos, em função do tempo de utilização e/ou acesso ao serviço, que são registrados
em um contador associado ao terminaldo Assinante.
XVI - Registro do Assinante: o conjunto dos dados, relativos a cada Assinante,
necessários à tarifação pelo método de multimedição.

XVII — Registro da Chamada: o conjunto dos dados, relativos a cada chamada,
necessários à tarifação pelo método de bilhetagem automática.

XVIII - Serviço Telefônico Fixo Comutado: o serviço de telecomunicações que, por
meio da transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos
determinados, utilizando processos de telefonia.

fx)“ "ª“
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XIXA- Telefone de Uso Público (TUP): aquele que permite, a qualquer pessoa, utilizar,
por meio de acesso de uso coletivo, o Serviço Telefônico Fixo Comutado, independentemente
de assinatura ou inscrição na Prestadora.

XX — Telefonógrafo: o dispositivo de software que permite verificar o registro de
chamadas e status do contador e outros parâmetros de um determinado código de acesso.
XXI — Serviço Móvel Pessoal — SMP: o serviço de telecomunicações móvel terrestre de
interesse coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de estações móveis
para outras estações, observadas as disposições constantes da regulamentação.

XXII — Valor de Comunicação 1 — VC1: a tarifa aplicada à comunicação fixo-móvel
quando a área de tarifação do Assinante do Serviço Telefônico Fixo Comutado for a própria
área de tarifação associada à área de registro (contratual) do Assinante do Serviço Móvel
Pessoal.
XXIII — Valor de Comunicação 2 — VC2: a tarifa aplicadaà comunicação fixo—móvel
quando a área de numeração primária, identificada pelo primeiro dígito do código nacional, do
Assinante do serviço telefônico fixo comutado for a própria área de numeração primária à
qual está associada a área de registro (contratual) do Assinante do Serviço Móvel Pessoal, e
não for aplicável o Valor de Comunicação 1 (VC-l).
XXIV — Valor da Comunicação 3 — VC3: a tarifa aplicada à comunicação fixo—móvel
quando a área de numeração primária do Assinante do Serviço Telefônico Fixo Comutado for
diferente da área de numeração primária a qual esta associada a área de registro (contratual)
do Assinante do Serviço Móvel Pessoal.
XXV — Crédito 0 valor que corresponde a cada pulso de cobrança enviado pelo
equipamento de tarifação nos Terminais de Uso Público.

XXVI — Pulsos de Tarifação de Multimedição: são pulsos elétricos que acionam o
contador de pulsos, gerados em cadência predeterminada por tipo de chamada.
Capítulo V
Dos Métodos Estatísticos

Art. 14. Para fins desta metodologia é adotado o seguinte método estatístico:
I — Amostragem de População Finita: as verificações que envolvem uma grande
quantidade de unidades a serem analisadas (população finita de tamanho NUNWERSO) podem
tornar-se impraticáveis. Neste caso, obtém-se uma amostra de tamanho namosm, , de tal forma
que com uma precisão e nível de confiança pré-estabelecido pode-se realizar a verificação de
namºstm unidades e inferir o resultado para o número total das NUNIVERSO unidades. Nesta
metodologia está sendo adotado um nível de confiança de 80% e precisão de 10%, para os
quais tem-se:
1’64I‘N’UNIVERSO

n

= “.

“”""”

0,04NUNWERSO +1,60
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TÍTULO rr
DOS ITENS DE CONTROLE DA CLASSE 4: PROCESSOS DE TARIFAÇÃO
Capítulo I
Dos Itens de Controle

Art. 15. Os itens de controle da classe Processos de Tarifação são os seguintes:

I — Processo de Tarifação por Medição Simples;
II - Processo de Tarifação por Multimedição por Karlsson Acrescido — KA 240;
III — Processo de Tarifação por Multimedição por Karlsson Sincronizado;
IV - Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância Nacionais;
V — Processo de Tarifação em TUP de Chamadas de'Longa Distância Nacionais;

VI - Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância
Internacionais;
VII - Contador de Pulsos;

VIII - Cobrança de Chamadas a cobrar;
IX — Processo de Tarifação de Chamadas destinadas ao Serviço Móvel Pessoal;

X — Comercialização de Cartões Indutivos;
XI — Apresentação de Documentos de Cobrança.

TÍTULO ~III
DA METODOLOGIA DE VERIFICAÇAO DOS ITENS DE CONTROLE
. Capítulol .
.
. ,
_
D0 Processo de Tarifação por Medição Simples
Seção I
Da Definição do Item de Controle

Art. 16. O processo de tarifação por medição simples é aquele no qual a cobrança é feita
pela aplicação de uma unidade de tarifação (pulso) por chamada atendida, independentemente
de sua duração.
Seção II
Da Metodologia
Subseção I
Da Verificação em Campo

Art.17. O procedimento descrito nesta seção deve ser realizado para cada central
telefônica, objeto de Verificação.
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Art. 18. Antes de ir à central a ser testada, deve—se verificar a disponibilidade das
seguintes ferramentas para a execução do teste:

I - terminais de reserva técnica e respectivos aparelhos telefônicos na central a ser
testada:

II — respondedores automáticos ou terminais de reserva técnica em centrais situadas na
mesma área local da central a ser testada;

III — um cronômetro com certificado rastreado pelo Inmetro para cada terminal de
reserva técnica que será usado para originar chamadas.

Art. 19. Uma vez na central, selecionar pelo menos dois terminais de reserva técnica e
preencher o quadro no Anexo I (disponível no SAN / Modelos de Documentos) com seus
códigos de acesso.
Art. 20. Antes da geração das chamadas simuladas:
I — obter a lista de feriados programados na central;

II - obter o valor do contador de pulsos associado a cada um dos códigos de acesso dos
terminais de reserva técnica envolvidos na simulação como originadores de chamadas e
preencher o quadro no Anexo I (disponível no SAN / Modelos de Documentos) com os
valores obtidos;

III - programar os terminais originadores de chamadas de modo que haja pelo menos 1
terminal na categoria Assinante residencial

Art. 21. Considerando
método de tarifação simples
semana e horário para gerar
tabela abaixo, e preencher
Documentos):

os 7(sete) dias de uma semana e um feriado nacional,onde o
é aplicável o agente de fiscalização poderá escolher o dia da
5 chamadas a partir do terminal de reserva técnica, conforme
o quadro no Anexo 1 (disponível no SAN / Modelos de

.

Dia/Horário

De 00:00 às

De 06:00 às 1400

De 14:00 às 24:00

l?. a 6
Sábado
Domingos

e

feriados nacionais

Pulso Único
E um pulso sincronizado com o atendimento e o pulso seguinte após um intervalo
aleatório entre 0 e 240 segundos + um pulso a cada 240 segundos.

I - tipo de desfecho: a cada 5 chamadas, 3 atendidas e 2 não atendidas (1 “não responde”
e l ªºocupado”);
II - duração de uma chamada atendida (completada): 250 segundos;
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III - duração de uma chamada não atendida (ºªocupadoªº, “não responde”): repõe—se
imediatamente o fone no gancho após o originador reconhecer o evento correspondente;

IV - tipos de destino: terminal de reserva técnica ou respondedor automático.
Parágrafo único. Preencher o quadro no Anexo I (disponível no SAN / Modelos de
Documentos)com os dados obtidos a medida em que as chamadas forem executadas e solicitar
cópia dos registros gerados pelo telefonógrafo.

Art. 22. Considera-se que não há falha no processo de medição simples se foi
computado um único pulso para a chamada atendida. Se foi computado mais de um pulso para
a chamada atendida ou se foi computado um ou mais pulsos para a chamada não atendida, há
falha no processo de medição simples.
Art. 23. Para cada terminal originador, após o término de cada chamada simulada, obter
e anotar o valor do contador de pulsos correspondente.
Parágrafo único. O intervalo de tempo entre chamadas para esse terminal deve ser
suficiente para permitir que seja obtido o valor do contador de pulsos após cada chamada que
terminou.
Art. 24. Comparar os valores desses contadores registrados antes e após cada chamada
simulada. Se, para uma dada chamada atendida, a diferença entre esses valores for diferente de
1 ou, para uma dada chamada não atendida, a diferença entre esses valores for diferente de 0,

há erro de medição; nesses casos, preencher o quadro no Anexo I (disponível no SAN /
Modelos de Documentos) com os dados obtidos.
Art. 25. Além das chamadas descritas no Art. 21, é necessário gerar chamadas iniciadas
em períodos tarifados por medição simples e terminadas em períodos tarifados por
multimedição por Karlsson acrescido. Para isso, selecionar:
I - um dos dias da semana de segunda a sexta no horário de transição das 06:00 hs;
II — um sábado no horário de transição das 06:00 hs;

III - preencher o quadro do Anexo I (disponível no SAN / Modelos de Documentos)
com o dia selecionado; executar uma chamada de um terminal de reserva técnica com início às
5 horas e 55 minutos e com término às 6 horas e 5 minutos;

IV - obter e anotar os valores do contador de pulsos para o terminal originador antes e
depois da chamada simulada. Se a diferença entre esses valores for diferente de 2(dois) ou
3(três), há erro de medição. As características de cada chamada devem ser inseridas no quadro
do Anexo I (disponível no SAN / Modelos de Doeumentos).
Diªmªr

fãlRFFããs
Subseção ]]

A?

_

Dos Critérios de Regularidade do Item de Controle

5/ 5

ªª

'9“
2

Art. 26. Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de controle se: a ª ]
I - todas as chamadas foram medidas corretamente; e

II - os feriados foram programados corretamente na central.
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Art. 27. O item de controle e' considerado com irregularidades se pelo menos uma das
condições expostas no artigo anterior não for satisfeita.
Capítulo II
D0 Processo de Tarifação por Multimedição por Karlsson Acrescido — KA 240
Seção I
Da Definição do Item de Controle

Art. 28. O processo de tarifação por multimedição por Karlsson Acrescido é aquele no
qual a cobrança é feita pela aplicação de uma unidade de tarifação (pulso) por chamada
estabelecida e de unidades adicionais a cada 240 segundos, sendo que o primeiro pulso é
sincronizado com o atendimento e o pulso seguinte ocorre após um intervalo aleatório entre 0
e 240 segundos.
"Seção II
Da Metodologia

Subseção I
Da Verificação em Campo

Art. 29. O procedimento descrito nesta seção deve ser realizado para cada central
telefônica objeto de verificação.
Art. 30. Antes de ir à central a ser testada deve-se verificar a disponibilidade das
seguintes ferramentas para a execução do teste:

I — terminais de reserva técnica e respectivos aparelhos telefônicos na central a ser
testada;

II — respondedores automáticos ou terminais de reserva técnica em centrais situadas na
mesma área local da central a ser testada;

III — um cronômetro com certificado rastreado pelo Inmetro para cada terminal de
reserva técnica que será usado para originar chamadas.
Art. 31. Uma vez na central, selecionar pelo menos dois terminais de reserva técnica e
preencher o quadro no Anexo I (disponível no SAN / Modelos de Documentos) com seus
códigos de acesso.
Art. 32. Antes da geração das chamadas simuladas:
I — obter a lista de feriados programados na central;
II — obter o valor do contador de pulsos associado a cada um dos códigos de acesso dos
terminais de reserva técnica envolvidos na simulação como originadores de “chamadas e
preencher o quadro no Anexo II (disponível no SAN / Modelos de Documentos) com os
valores obtidos;

III — programar a função telefonógrafo para o terminal originador. Avaliar a consistência
da função em relação aos registros de sinalização de chamadas da seguinte forma:
Página 11 de 33

Metodologia para o Acompanhamento e Controle das Obrigações das Prestadoras do STFC/SRFMT. 004 — V.“2”

a) ativar a função telefonógrafo do terminal originador; .
b) ativar a função de registro de sinalização de chamada do terminal originador;
c) realizar chamada local de 30s entre centrais distintas;
d) comparar registros de sinalização com os resultados da função telefonógrafo
e na ocon'ência de uma diferença maior ou igual a ls entre os registros, utilizar,
para acompanhamento da duração das chamadas, o registro de sinalização.

Art. 33. Considerando os 5(cinco) dias úteis de uma semana, mais um sábado, onde o
método de tarifação por Karlsson acrescido e' aplicável, o agente de fiscalização poderá
escolher o dia da semana e horário para gerar 4 chamadas a partir do terminal de reserva
técnica, conforme tabela abaixo, e preencher o quadro no Anexo II (disponivel no SAN /
Modelos de Documentos).

Fia/Horário

De 06:00 às 1400

De 14:00 às 24:00

\2 a 6
i Sábado
Domingos
feriados nacionais

,

Pulso Único

I:] um pulso sincronizado com o atendimento e o pulso seguinte após um intervalo
aleatório entre 0 e 240 segundos + um pulso a cada 240 segundos
I - tipo de desfecho: a cada 4 chamadas, 1 atendida e 2 não atendidas (1 “não responde”
e 1 “ocupado”) e 1 chamada interceptada;

II - duração de uma chamada atendida (completada): 1 hora e 35 minutos;
III - duração de uma chamada não atendida (“ocupadoºª e “não responde”): repõe-se
imediatamente o fone no gancho após o originador reconhecer o evento correspondente;

IV - tipos de destino: terminal de reserva técnica ou respondedor automático;
V — Chamada interceptada: simular mensagem de telefone com defeito
a) realizar uma chamada para terminal instalado na mesma central;
b) realizar atendimento;
0) desligar Assinante A mantendo B “fora do gancho”;
d) efetuar nova chamada de A para B quando a mensagem de defeito estiver ativa.

Parágrafo único. Preencher o quadro no Anexo II (disponível no SAN / Modelos de
Documentos)com os dados obtidos à medida em que as chamadas forem executadas e ao final
dos testes solicitar cópia dos registros gerados pelo Telefonógrafo.

Art. 34. Não há falha no processo de multimedição por Karlsson acrescido se foi
aplicado um pulso no atendimento, eventualmente mais um pu1s0_ aleatório e um pulso a cada
240 segundos de duração da chamada atendida pelo Usuário chamado. Se foi computado um
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número não esperado de pulsos para uma chamada atendida de qualquer duração ou se foram
computados um ou mais pulsos para uma chamada não atendida e interceptada, há falha no
processo de multimedição por Karlsson acrescido.
Parágrafo único. No teste em questão, para uma chamada completada há falha no
processo de multimedição por Karlsson acrescido se o número de pulsos é menor que 24 ou é
maior que 25; se o número de pulsos for 24 ou 25, considera-se, por praticidade, que o
processo de multimedição por Karlsson acrescido está correto.

Art. 35. Para cada terminal originador, após o término de cada chamada simulada obter
e anotar o valor do contador de pulsos correspondente.
Art. 36. Comparar os valores dos contadores registrados antes e após cada chamada
simulada. Se, para uma dada chamada atendida, a diferença entre esses valores for diferente de
24 ou 25, ou, para uma dada chamada não atendida, a diferença entre esses valores for
diferente de 0, há erro de medição, nesses casos, preencher o quadro no Anexo II (disponível
no SAN / Modelos de Documentos)com os dados obtidos.
Art. 37. Além das chamadas descritas no Art. 34, e' necessário gerar chamadas iniciadas
em períodos tarifados por multimedição por Karlsson acrescido e terminadas em períodos
tarifados por medição simples. Para isso, selecionar:

I — um dos dias da semana de terça a sexta no horário de transição das 00:00 hs; ou
II — um sábado no horário de transição das 14:00 hs;
III - preencher o quadro no Anexo III (disponível no SAN / Modelos de Documentos)
com o dia selecionado; Se o dia selecionado for conforme o Inciso I, executar uma chamada
de um terminal de reserva técnica com início às 23 horas e 55 minutos e com término às 00
horas e 5 minutos. Se o dia selecionado for conforme o Inciso II, executar uma chamada de
um terminal de reserva técnica com início às 13 horas e 55 minutos e com término às 14 horas
e 5 minutos;

IV - obter e anotar os valores do contador de pulsos para o terminal originador antes e
depois da. chamadasimulada. Se a diferença entre esses valores for diferente de..2 ou 3, há erro
de medição. As características de cada chamada devem ser inseridas no quadro no Anexo II
(disponivel no SAN / Modelos de Documentos).
Subseção 1]
DOS Critérios de Regularidade d0 Item de Controle

Art. 38. Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de controle se as
chamadas foram medidas corretamente.
Art. 39. 0 item de controle é considerado com irregularidades se a condição exposta no
artigo anterior não for satisfeita.
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Capítulo III
Multimedição por Karlsson Sincronizado
por
dgTarifagﬁo
Do Processo
Seção I
Da Definição do Item de Controle

Art. 40. O processo de tarifação por multimedição por Karlsson Sincronizado é aquele
no qual a cobrança e' feita pela aplicação de uma unidade de tarifação (pulso) no atendimento
da chamada pelo Usuário chamado e de unidades adicionais a cada 120 segundos. Esse
processo é aplicado a chamadas locais entre telefones fixos originadas em Telefone de Uso
Público.
Seção II
Da Metodologia
Subseção I
Da Verificação em Campo

Art. 41. O procedimento descrito nesta seção deve ser realizado para cada central
telefônica objeto de verificação.
Art. 42. Antes de ir à central a ser testada deve-se verificar a disponibilidade das
seguintes ferramentas para a execução do teste:
'

I — terminais de reserva técnica e respectivos aparelhos telefônicos, do tipo TUP na
central a ser testada;

II — respondedores automáticos ou terminais de reserva técnica em centrais situadas na
mesma área local da central a ser testada;

III— um cronômetro com certificado rastreado pelo Inmetro para cada terminal que será
usado para originar chamadas;
IV — cartões telefônicos.
Art. 43. Selecionar pelo menos dois terminais de reserva técnica e preencher o quadro
apropriado no Anexo III (disponível no SAN / Modelos de Documentos) com seus códigos de
acesso.
Art. 44. Antes da geração das chamadas simuladas:

I — solicitar à Prestadora que disponibilize um TUP instalado na central a ser testada ou
configure um terminal de reserva técnica como um TUP;

II — obter o valor do contador de pulso e a cadência de queima de créditos do telefone de
uso público que será usado para originar chamadas simuladas e preencher o quadro no Anexo
III (disponivel no SAN / Modelos de Documentos) com os valores obtidos.
III — ativar a função telefonógrafo no número do TUP que será usado para originar
chamadas.
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Art. 45. Considerando os 7(sete) dias de uma semana, onde o método de tarifação por
multimedição por Karlsson Sincronizado é aplicável, escolher 1 (um) dia epreencher o quadro
no Anexo III (disponível no SAN / Modelos de Documentos). A partir do telefone de uso
público, gerar metodologicamente 7(sete) chamadas do STFC local por terminal, com as
seguintes características:

I - tipo de desfecho: 5 atendidas (em média, metade das vezes o Usuário chamador e
metade das vezes o Usuário chamado repõe antes 0 fone no gancho) e 2 não atendidas (1 “não
responde” e 1 ªºocupadoªº);
II - duração de uma chamada atendida (completada): 3 chamadas com 117 segundos, 1
chamada com 237 segundos e 1 chamada com 717 segundos;
III - dura ão de uma chamada não atendida “ocu ado” , “não res onde”, : re õe-se

imediatamente o fone no gancho após o originador reconhecer o evento correspondente;

' IV -'tipos de destino: terminal de reserva técnica ou respondedor automático.
Parágrafo único. Preencher o quadro no Anexo III (disponível no SAN / Modelos de
Documentos) com os dados obtidos a medida em que as chamadas forem executadas e ao final
dos testes solicitar cópia dos registros gerados pelo telefonógrafo.
Art. 46. Não há falha no processo de multimedição por Karlsson Sincronizado se foi
aplicado um pulso no atendimento e um pulso a cada 120 segundos de duração da chamada
atendida pelo Usuário chamado. Se foi computado um número não esperado de pulsos para
uma chamada atendida de qualquer duração ou se foram computados um ou mais pulsos para
uma chamada não atendida, há falha no processo de multimedição por Karlsson Sincronizado.

§' 1° No teste em questão, para uma chamada completada há falha no processo de
multimedição por Karlsson Sincronizado se o número de pulsos for maior do que:
I - 1 (um) se a duração da chamada for 117 segundos; ou
II - 2 (dois) se a duração da chamada for 237 segundos; ou

III - 6 (seis) se a duração da chamada for 717 segundos.
§ 2° No teste em questão, considera-se, por praticidade, que o processo de multimedição
por Karlsson Sincronizado está correto se o número de pulsos for igual a:

I — 1 (um) se a duração da chamada for 117 segundos; ou
II - 2 (dois) se a duração da chamada for 237 segundos; ou
III - 6 (seis) se a duração da chamada for 717 segundos.

Art. 47". Para cada terminal originador, após o término de cada chamada simulada obter
e anotar o valor do contador de pulsos correspondente e créditos consumidos.

§ 1° 0 intervalo de tempo entre chamadas para esse terminal deve ser suficiente para
permitir que seja obtido o valor do contador de pulsos após cada chamada simulada e
verificado o número de créditos consumidos.
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Art 48. Comparar os valores desses contadores registrados antes e após cada chamada
simulada. Se, para uma dada chamada atendida, a diferença entre esses valores for, de acordo
com o caso, maior que l, 2 ou 6, ou, para uma dada chamada não atendida, a diferença entre

esses valores for diferente de O(zero), há erro de tarifação; nesses casos, preencher o quadro
no Anexo III (disponível no SAN / Modelos de Documentos) com os dados obtidos.
Parágrafo único. Para as chamadas efetuadas de Telefones de Uso Público, o
procedimento descrito no caput deste artigo deve ser aplicado aos valores de créditos
consumidos por chamada, em vez de às diferenças entre valores do contador. $$$?
' «(x, ,
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Subseção II

DOS Critérios de Regularidade do Item de Controle
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Art. 49. Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de cohºtrélêíâeªªtodas
as chamadas foram tarifadas corretamente.

Art. 50. 0 item de controle e' considerado corn irregularidades se a da condição exposta
no artigo anterior não for satisfeita.
Capítulo IV
D0 Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância Nacionais
Seção I
Da Definição do Item de Controle

Art. 51. O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas de Longa Distância
Nacionais entre telefones fixos e' aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a
cobrança é feita por tempo de utilização e as informações relativas às chamadas são
registradas, para serem posteriormente processadas para fim de cobrança.
Art. 52. As localidades, os centros de área de tarifação, a unidade de tarifação, a

tarifação mínima e os valores das tarifas vigentes são estabelecidos pela Anatel.

.

Art. 53.. Na bilhetagem automática de chamadas de Longa Distância Nacionais 0 sistema
de tarifação e' função:

I - da distância entre os centros de áreas de tarifação às quais estão associadas as
localidades de origem e destino da chamada (degrau tarifário);
II - do tempo de duração da chamada;
III — da forma do estabelecimento da chamada relativa à intervenção de telefonista
(automática, semi-automática ou metodologia);

IV — do dia e horário de realização da chamada.
§ 1° Na bilhetagem automática de chamadas de Longa Distância Nacionais a unidade de
tarifação empregada e o décimo de minuto (seis segundos).

§ 2° Na bilhetagem automática de chamadas de Longa Distância Nacionais a tarifação
minima corresponde a:
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I - l (um) minuto para as chamadas automáticas, terminal a terminal;
II — 3 (três) minutos para as chamadas estabelecidas por, pelo menos, uma telefonista
(chamadas manuais ou semi-automáticas).
§‘3° Na bilhetagem automática de chamadas de Longa Distância Nacionais a tarifa é
calculada da seguinte maneira:
I - para chamadas automáticas obtém-se o valor máximo entre 1 minuto e a duração da
chamada convertida em inteiro e décimos de minuto e multiplica-se pelo valor do degrau
correspondente;

II — para chamadas manuais obtém-se o valor máximo entre 3 minutos e a duração da
chamada convertida em inteiro e décimos de minuto e multiplica-se pelo valor do degrau
correspondente.
Seção II
Da Metodologia

Subseção I

Da Verificação em Campo-]
Art. 54. Antes de se iniciar o teste deve—se pesquisar os preços que a Prestadora informa
para chamadas de Longa Distância Nacionais e verificar se eles estão de acordo com o
estipulado pela Anatel. Preencher o quadro Lista de Feriados Programados na Central no
Anexo IV (disponível no SAN / Modelos de Documentos) com todos os feriados programados
na central para o presente ano. Preencher também os quadros Matriz de Degraus Tarifários
Informada pela Prestadora e Modulação Horária Informada pela Prestadora, ambos no
Anexo IV (disponível no SAN / Modelos de Documentos).
Parágrafo único: Verificar, para todos os pontos da matriz de tarifação, se os degraus
estão corretamente calculados em função das distâncias geodésicas, com base nas coordenadas
geográficas constantes nos atos que aprovam a relação das áreas de tarifação.

Art. 55. O procedimento descrito nesta seção deve ser realizado para cada central
' telefônica, objeto de verificação, através de terminais de acessos individuais.
Art. 56. Antes de ir à central a ser testada deve-se verificar a disponibilidade das
seguintes ferramentas para a execução do teste:

I - terminais de reserva técnica e respectivos aparelhos telefônicos na central a ser
testada;

II — terminais de reserva técnica ou respondedores automáticos em centrais localizadas
fora da área local da central a ser testada e dentro da área de atuação da Prestadora que está
sendo avaliada;

III - um cronômetro com certificado rastreado pelo Inmetro para cada terminal de
reserva técnica que será usado para originar chamadas.

Página 17 de 33

Metodologia para o Acompanhamento e Controle das Obrigações das Prestadoras do STFC/SRFMT. 004 —V.“2”

Art. 57. Selecionar um número apropriado de terminais de reserva técnica considerando
o porte da central e caracterizá-los como de uso não público. Preencher o quadro apropriado
no Anexo IV (disponível no SAN / Modelos de Documentos) com os códigos de acesso.
Art. 58. Deve-se originar chamadas a partir dos terminais de reserva técnica.

Parágrafo único: Programar a função telefonógrafo para o terminal originador. Avaliar a
consistência da função em relação aos registros de sinalização de chamadas da seguinte forma:

a) ativar a função telefonógrafo do terminal originador;
b) ativar a função de registro de sinalização de chamada do terminal originador;
c) realizar chamada local de 30s entre centrais distintas;
d) comparar registros de sinalização com os resultados da função telefonógrafo;
e) na ocorrência de uma diferença maior ou igual a ls entre os registros, utilizar,
para acompanhamento da duração das chamadas, 0 registro de sinalização.
Art. 59; Caso seja viável o uso de respondedores automáticos que realizem & tarifação
das chamadas, recebidas nas centrais de destino, antes de iniciar o processo de geração de
chamadas deve-se obter seus códigos de acesso.
Art. 60. Considerando os 7(sete) dias da semana mais um feriado, o agente de
fiscalização poderá escolher um dia para gerar as chamadas.

I - Preencher com o período selecionado o quadro no Anexo IV (disponível no SAN /
Modelos de Documentos). No dia escolhido, usando o código de seleção da Prestadora que
está sendo avaliada, gerar metodologicamente 10 chamadas destinadas a respondedores
automáticos ou a terminais de reserva técnica de centrais pertencentes a centros de áreas de
tarifação distintos contemplando todos os degraus tarifários (DC, D1, D2, D3 e D4) e
amostrados aleatoriamente do conjunto de todos os centros da área de atuação da Prestadora,
variando sequencialmente de acordo com os degraus tarifários disponíveis, com as seguintes
características:
II - tipo de desfecho: 8 atendidas (em média, metade das vezes o Usuário chamador e
metade das vezes o Usuário chamado repõe antes o fone no gancho);
III - duração das chamadas atendidas: 30 segundos;
IV — 02 chamadas para Dl, 02 para D2, 02 para D3 e 02 para D4;

V — onde houver DC gerar 02 chamadas adicionais de 30 segundos;

VI - tipos de destino: terminal de reserva técnica ou respondedor automático em central
localizada fora da área local da central a ser testada e dentro da área de atuação da Prestadora
que está sendo avaliada.
Parágrafo único. Preencher o quadro no Anexo IV (disponível no SAN / Modelos de
Documentos) com os dados obtidos a medida em que as chamadas forem executadas.
Art. 61. Após o término da simulação, solicitar à Prestadora cópia dos registros do
bilhetador referentes às chamadas efetuadas e comparar a duração registrada no bilhetador
para cada chamada com a duração real respectiva.
Página 18 de 33

.....MÉÉÉÉR.ª.9.93%...??É?..BÃEÉZTBÉÉÉÉ mentº É,..ÉRDÉKÉÍÉ,ÉÉÉ"930.9???" dªsPrºªtªdºfªªdºSTEC/SRFMTDºª—V2
§ 1° Diz—se que há falha no processo de tarifação de uma chamada de longa distância
nacional se o valor apresentado no registro do bilhetador for superior ao valor calculado ou se
a respectiva duração registrada no bilhetador for diferente da sua duração real.
§ 2" Preencher o Anexo IV (disponível no SAN / Modelos “de Documentos) com os
dados referentes às eventuais chamadas com erro de tarifação.
Subseção II
Du Verijicação em Campo-2

Art. 62. Selecionar um ciclo de faturamento da Prestadora recente e solicitar os registros
de bilhetagem referentes a um dia de faturamento do ciclo selecionado, nos seguintes horários:

I— 00:00 às 03:00
II — 08:00 às 09:00
III — 10:00 às 11:00
IV—21:00 às 22:00
§ 1° Se o número total de registros de bilhetagem obtidos for inferior a 10.000, os
períodos deverão ser expandidos até o limite máximo das 24 horas de um dia.

§ 2° A partir dos registros de bilhetagem disponibilizados, gerar 4(quatro) universos,
sendo um de chamadas LDN, outro de chamadas LDI ,outro de chamadas a cobrar e outro de
chamadas destinadas ao SMP.
§ 3" Com base no universo de chamadas LDN, realizar amostra para os arquivos de
chamadas utilizando a fórmula de população finita do Art. 14. A partir dos registros de
bilhetagem amostrados solicitar as faturas dos assinantes selecionados e verificar a correta
tarifação, confrontando os valores obtidos pela aplicação do Art. 11 com os valores de cada
degrau e modulação horária estabelecidos pela Anatel (vide Planilha Análise de Degraus em
SAN/Modelos de Documentos/Classe O4/Orientações).
Art. 63. Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir,
visando a caracterização dela ser sistemática ou não.
§ 1° A cada tipo de irregularidade deverá ser realizada uma amostra utilizando a fórmula
de população finita do Art. 14 ,onde será definido o conjunto de chamadas de mesmas
características (degrau e modulação horária) selecionadas a partir do universo inicial. A partir
dos registros de bilhetagem amostrados solicitar as faturas dos novos assinantes selecionados
e verificar a correta tarifação.
§ 2° 0 n° de chamadas do universo utilizado, o tamanho a amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo IV (disponível no SAN / Modelos de
Documentos).
'
Subseção [1]
DOS Critérios de Regularidade do Item de Controle

Art. 64. Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de controle se:
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I - os preços que a Prestadora declara praticar para chamadas de Longa Distância
Nacionais estão de acordo com aqueles estipulados pela Anatel; e
II - todas as chamadas foram tarifadas corretamente.

Art. 65. O item de controle é considerado com irregularidades se pelo menos uma das
condições expostas no artigo anterior não for satisfeita.
Capítulo V
.
D0 Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas de Longa Distância
Nacionais
Seção I
Da Dejinição do Item de Controle

Art. 66. O processo de tarifação em TUP de chamadas de Longa Distância Nacionais
entre telefones fixos é aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a cobrança e' feita
pelo consumo de créditos de cartão indutivo.
Seção II

Da Metodologia
Subseção I
Da Verificação em Campo

Art. 67. Procedimento para verificação de erros sistêmicos em cadências de queima de
créditos em TUP, Durante Chamadas LDN. Este procedimento de verificação prévia para
erros sistêmicos em tarifação de LDN em TUP, deve ser executado antes das atividades nas
instalações da Prestadora e de forma independente desta.
Art. 68. Solicitações a serem efetuadas à Prestadora:

I - matriz de degraus dos centros de área de tarifação;
II — relação de códigos de acessos dos respondedores automáticos da Prestadora e
solicitar que os mesmos realizem a tarifação das chamadas recebidas;
III — diagrama de entroncamento da Prestadora com indicação das centrais função
trânsito, centrais com função bilhetador, e centrais principais ou mães;

IV —relação de TUP autotarifados da planta da Prestadora.
Art. 69. Utilizando o relatório “Áreas de Tarifação” do Sistema de Licenciamento de
Estações de Comutação do STFC - SLEC, dimensionar uma amostra aleatória e finita (A), a
ser utilizada como centos de áreas de tarifação de origem.
§1° Com base na amostra selecionada acima (A), definir uma rota contendo um mínimo
de uma central por área de tarifação da amostra selecionada.
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I - Em função da menor priorização em escalas de manutenção, esta seleção deve
obedecera seguinte ordem de prioridade: centrais locais, centrais principais, centrais trânsito,
centrais com função bilhetador.

II — Escolher um TUP em cada área de tarifação para gerar as chamadas.

Art. 70. Pesquisar os valores praticados pela Prestadora para o crédito/ficha local e para
a matriz de degraus x modulação horária, conforme Anexo II do Contrato de Concessão.
§1° Utilizando o valor do crédito/ficha local, converter a matriz de tarifas em intervalos
de tempo correspondente a um crédito de cartão.

Fórmula 1:

t = ______________

Onde:

Vc = Valor do crédito/ficha local em Reais (R$)
Vt = Valor, em Reais (R$), da Tarifa na matriz degrau X modulação original
correspondente ao degrau modulado a ser calculado.
Vt = Período, em segundos(s), da cadência correspondente ao degrau modulado
calculado.
§ 2° Com base na relação de respondedores automáticos ou terminais de reserva técnica,
fornecida pela Prestadora, elaborar uma lista de destinos obedecendo aos seguintes critérios:
I - Escolher respondedores pertencentes às áreas de tarifação da amostra finita (A)
dimensionada anteriormente;

II - a partir da matriz de degraus, identificar para cada centro de área de origem, os
degraus correspondentes aos respondedores de destinos escolhidos acima.
§ 3° Proceder a verificação da cadência, realizando chamadas originadas de TUP
pertencentesàs centrais da amostra finita (A):

I - Quantidade de chamadas:
a) considerando os 7(sete) dias da semana, mais um feriado o agente de
fiscalização poderá escolher um dia para gerar as 10 chamadas desde que
contemple os horários de tarifas diferenciado e normal;
b) usando o código da Prestadora a ser avaliada e mais três códigos de seleção de
Prestadora distintos, gerar 08 chamadas atendidas de 30 segundos no dia
selecionado sendo 02 chamadas para D1, 02 para D2, 02 para D3, 02 para D4;
c) onde houver DC gerar adicionalmente 2 chamadas atendidas.
II - Duração das chamadas:
a) devem ter uma duração mínima de 30(trinta) segundos. Para isso, deve-se
multiplicar os valores de tempo obtidos na conversão da matriz de degrau por um
múltiplo de pulsos a serem observados, de tal forma que o tempo total de duração
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da cadência seja de, no mínimo, 30(trinta) segundos ou até o consumo de no
mínimo Ol(um) crédito.

Art. 71. Com o intuito de obter evidências objetivas deve-se solicitar à Prestadora os
fj]? . .
registros de Bilhetagem dos TUP utilizados. nos testes.
Q)“

&
&“

Art. 72. Exemplo de Aplicação:

« FLJÍW
H

Obter valores com impostos de degraus na modulação horária conforme tabela exemp
abaixo:
'
Tabela 1

Horário
Super
Reduzido
(R$)
0,0058 ,

Distância Geodésica
Horário
Horário Normal
Horário
' 'Reduzido
'
' “ Diferenciado
'

DC

Conurbado

(R$)
0 0461

D1

- até 50 Km

0,1080

0 0540

0,2700

0,1350
0,1800

>100 até 300 Km
D3
_>300 Km

:,

(R$)
0,0230

(R$)
0,0115

0 0270
——

0,0338
0,0450
—

0,0675
0,0900

Obter valor do crédito/ficha local com impostos:

Vc= R$ 0,05 8
Passo 2:

Converter a tabela 1 de valores, em períodos correspondentes a duração de um crédito
_- para cada ponto da referida tabela, utilizando a fórmula 1 anterior. Para o degrau D1, horário
normal:

t= 60*Vc/Vt=60*0,058/0,36= 9,7 segundos

Horário
Diferenciado

Horário
Reduzido

(Segundos)

(Segundos)

151,0
>50até100Km
>100ate300Km
>300 Km

;

302,1
128,9

Horário
Super
Reduzido
(Segundos)

604,2
257,8
154,7
103,1
77,3
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Passo 1:
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Subseção II
Dos Critérios de Regularidade do Item de Controle

Art. 73. Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de controle se:

I — o tempo de duração de um crédito for menor que o mínimo calculado conforme 0
Art. 70, para cada degrau e modulação horária; e
II — o tempo de duração de um crédito decorrer diretamente das tarifas aplicadas pelas
Prestadoras selecionadas por meio dos Códigos de Seleção de Prestadoras utilizados.
Art. 74. O item de controle e' considerado com irregularidades se pelo menos uma das
condições expostas no artigo anterior não for satisfeita.
Capítulo VI
Do Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância
'
Internacionais
'
Seção I
Da Definição do Item de Controle

Art. 75. O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas de Longa Distância
Internacionais entre telefones fixos é aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a
cobrança é feita por tempo de utilização e as informações relativas às chamadas são
registradas, para serem posteriormente processadas para fim de cobrança.
Art. 76. Os critérios e procedimentos de tarifação do Serviço Telefônico Internacional
são regulamentados pela Anatel.
Art. 77. Na bilhetagem automática de chamadas de Longa Distância Internacionais o
valor da tarifa é lhnção:
. _ I,-_ da abrangência (internacional, internacional-regional e internacional-fronteiriça);
II - da forma de estabelecimento da chamada relativa à intervenção da telefonista
(automática ou metodologia);

III - do horário de início da chamada (reduzido ou normal);
IV - do tempo de duração da chamada.

§ 1° Na bilhetagem automática de chamadas de Longa Distância Internacionais a
unidade de tarifação empregada e o décimo de minuto (seis segundos).
§ 2° Na bilhetagem automática de chamadas de Longa Distância Internacionais a
tarifação mínima corresponde a:
I — 1 (um) minuto para as chamadas automáticas, terminal a terminal;
II — 3 (três) minutos para as chamadas manuais.

,
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§ 3° Na tarifação de chamadas de abrangência internacional-fronteiriça aplicam-se os
valores correspondentes ao degrau 1(um) do Serviço de Longa Distância Nacional (Dl);

excepcionalmente para as chamadas de abrangência internacional-fronteiriça envolvendo
distâncias iguais ou inferiores a 5(cinco) quilômetros é facultada a aplicação das tarifas
estabelecidas para as chamadas locais ou conurbadas, conforme o caso;

§ 4° As tarifas vigentes são homologadas pela Anatel.
§ 5° Na bilhetagem automática de chamadas de Longa Distância Internacionais a tarifa é
calculada da seguinte maneira:

I - para chamadas automáticas obtém-se o valor máximo entre 1(um) minuto e a duração
da chamada convertida em inteiro e décimos de minuto; se a chamada for internacional

fronteiriça, multiplica-se esse valor pelo Degrau 1(um) do Serviço de Longa Distância
Nacional (Dl); se a chamada não for internacional fronteiriça, o valor da tarifa é igual:
a) ao valor do minuto inicial, se a duração da chamada convertida for igual a 1 minuto;
b) ao valor do minuto inicial adicionado à duração da chamada convertida em inteiro e

décimos de minuto decrescida de uma unidade e multiplicada pelo valor do minuto
subsequente, se a duração da chamada convertida for superior a l(um) minuto.
II - para chamadas manuais obtém-se o valor máximo entre 3(três) minutos e a duração
da chamada convertida em inteiro e décimos de minuto; se a chamada for internacional
fronteiriça, multiplica—se esse valor pelo Degrau 1(um) do Serviço de Longa Distância
Nacional; se a chamada não for internacional fronteiriça, o valor da tarifa é igual:

a) ao valor dos 3(três) minutos iniciais, se a duração da chamada convertida for
igual a 3(três) minutos;
b) ao valor dos 3(três) minutos iniciais adicionados à duração convertida
decrescida de 3 (três) unidades e multiplicada pelo valor do minuto subsequente, se
a duração da chamada convertida for superior a 3(três) minutos.
Art. 78. Este item de controle também abrange a tarifação de chamadas de Longa
Distância Internacionais originadas por. telefones públicos.
Parágrafo único. O que diferencia as chamadas de Longa Distância Internacionais das
chamadas Locais, quando originadas por telefones públicos, é o tempo de duração do crédito
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Art. 79. Realizar o mesmo procedimento descrito nos Art. 62 e 63 para as chamadas
LDI, considerando os valores previamente calculados a partir da aplicação do Art. 11.

Art. 80. Antes de se iniciar o teste deve-se pesquisar os preços que a Prestadora informa
para chamadas de Longa Distância Internacionais e verificar se eles estão de acordo com o
estipulado pela Anatel, como citado no Art. 79. Preencher o quadro Lista de Feriados
Programados na Central no Anexo V (disponível no SAN / Modelos de Documentos) corn
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todos os feriados programados na central para o presente ano. Preencher também os quadros
Preços e Modulação Horária Praticados pela Prestadora por Grupo de Países de Destino
e Preços e Modulação Horária Praticados pela Prestadora por Região de Destino, ambos
no Anexo VI (disponível no SAN / Modelos de Documentos).
Art. 81. A tabela abaixo deve ser utilizada como apoio da verificação das faturas.
País ou
Grupo

i 1
12

País ou Grupo de Países

Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai
Estados Unidos da América (inclui Havaí)
Canadá e demais países das Américas e Antilhas
Portugal (inclusive Açores e Ilha da Madeira)
Alemanha, Andorra,Austria, Bélgica, Dinamarca,
Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália,
Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça
Demais paises da Europa e Oriente Médio
Austrália e Japão

8

Países da África

9

Demais países da Asia, Oceania e Ilhas do Pacífico
(exceto Havaí)

Horário de Tarifa
Reduzida

\20:00h às 05:00h
\20:00h às 05:00h
[20:00h às 05:00h
20:00h às 05:00h
20:00h às 05:00h

20:00h às 05:00h
01:00h às 06:00h e
das 13:00h às

17:00h
20:00h às 05:00h
01:00h às 06:00h
e das 13:00h às
17:00h

País ou Grupo de Países

A
B
C

Estados do Mato Grosso do Sul e Paraná / todo o Paraguai
20:00h às
Estado do Rio Grande do Sul / todo o Uruguai
20:00h às
Estado do Amazonas / a Comissária do Amazonas na
20:00h às
Colômbia
' ''
Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Su1/ as 20:00h às
províncias do Chaco, Formosa, Missiones, Corrientes e
norte de Santa Fé na Argentina
Estado do Mato Grosso do Sul / Departamento de Santa
20:00h às

tri

U

Região

Horário de Tarifa
Reduzida

05:00h
05:00h
05:00h
'
05:00h

05:00h

Cruz de La Sierra na Bolívia

Subseção II
Dos Critérios de Regularidade do Item de Controle

Art. 82. Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de controle se:

I — as tarifas que a Prestadora declara praticar para chamadas de Longa Distância
Internacionais estão de acordo com aquelas estipulados pela Anatel; e

II — as tarifas efetivamente cobradas nas faturas analisadas estão de acordo com aquelas
estipuladas pela Anatel.
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Art. 83. 0 item de controle e' considerado com irregularidades se pelo menos uma das
condições expostas no artigo anterior não for satisfeita.
Capítulo VII

.Do Contador de Pulsos
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Seção I

Da Definição do Item de Controle
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Art. 84. O contador de pulsos é o contador usado no processo de tarifação por pulsos
para acumular a quantidade de pulsos em registros de assinantes.
Seção II

Da Metodologia
Subseção I
Da Verificação em Campo
Art. 85. Antes de iniciar 0 teste deve-se verificar com a Prestadora as seguintes
informações, referentes a cada central a ser testada ou, no caso do Inciso I, referentes à área de
atuação da Prestadora:
I - o valor da franquia do número de pulsos na assinatura mensal para as classes de
assinantes residenciais e não-residenciais do STFC local estão de acordo com os atos de
autorização;
II — se cada Assinante possui um registro individual com as seguintes informações
mínimas: número do Assinante chamador (mínimo de 8 algarismos) e um contador de pulsos
acumulados;
III - se o contador de pulsos está sempre associado ao código de acesso do Assinante
correspondente;
..IV . .-. seas informações. constantes dos registros de assinantes são. transferidas
automaticamente, em períodos programáveis ou a qualquer momento, por meio de comando,
para memória de massa ou para memória de massa de saída;
V - se é possível a leitura do registro de Assinante, a qualquer momento, sem alterar os
dados armazenados.
Parágrafo único. Preencher com as informações obtidas os campos correspondentes no
Anexo VI (disponível no SAN / Modelos de Documentos).

Art. 86. Com base nas informações prestadas pela Prestadora:
I — Utilizar as faturas solicitadas conforme Art. 62 e 63 para verificar se o valor cobrado
pelo pulso é equivalente ao autorizado pela Anatel;

II — Verificar se as franquias consideradas nas faturas amoStradas correspondem às
estabelecidas nos Planos de Serviço.
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Subseção 1]
DOS Critérios de,.Regularidade do Item de Controle
Art. 87. Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de controle se:

I — o número de pulsos franqueados for equivalente ao estabelecido nos Planos de
Serviço autorizados pela Anatel;
II — não houver qualquer inconsistência nas contas telefônicas verificadas em relação
aos valores de pulsos cobrados.
Art. 88. O item de controle e' considerado com irregularidades se pelo menos uma das
condições expostas no artigo anterior não for satisfeita.
Capítulo VIII
Da Cobrança de Chamadas a Cobrar
Seção I

Da Definição do Item de Controle
Art. 89. Cobrança de chamadas a cobrar e' a possibilidade de cobrança de chamadas
locais e de Longa Distância Nacionais em documento de terceiro.
Seção II

Da Metodologia
Subseção I
Da Verificação em Campo —]

Art. 90. O procedimento descrito nesta subseção deve ser realizado para cada central
telefônica objeto de verificação e envolve a geração de chamadas manuais locais e de longa
distância nacionais.

Art. 91. Verificar a disponibilidade das seguintes ferramentas:
I — terminais de reserva técnica e respectivos aparelhos telefônicos na central a ser
testada programados para o recebimento e tarifação de chamadas a cobrar;
II —terminais de reserva técnica, ou outros terminais, programados para o recebimento e
tarifação de chamadas a cobrar em centrais localizadas fora da área local da central a ser
testada e dentro da área de atuação da Prestadora sendo avaliada.

Art. 92. Para originar as chamadas selecionar um terminal de reserva técnica.
Art. 93. Deverão ser utilizados para receber as chamadas:

I — locais: terminais de reserva técnica da própria central ou de centrais dentro da mesma
área local;

II — de longa distância nacionais: terminais de reserva técnica ou outros terminais fora da
área local;
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Art. 94. Preencher o quadro apropriado no Anexo VIII (disponivel no SAN / Modelos de
Documentos) com os códigos de acesso utilizados para os testes.
Art. 95. Antes de iniciar a geração de chamadas, obter os valores dos contadores de
pulsos dos terminais de reserva técnica originadores de chamadas e anotar esses valores no
quadro no Anexo VIII (disponível no SAN / Modelos de Documentos).
Art. 96. Gerar chamadas a cobrar locais e chamadas de longa distância nacionais,
conforme a seguir identificado, de modo que para cada chamada não haja indicativo de
cobrança no documento do originador:

I — gerar três chamadas de LDN desligando—se imediatamente ao início da mensagem
característica;

II - gerar três chamadas de LDN desligando-se durante a mensagem característica;
III - gerar três chamadas de LDN desligando-se imediatamente após o término da
mensagem característica (no máximo 3 segundos);
IV - gerar três chamadas de LDN desligando-se à partir de 6 segundos após o término da
mensagem característica.
Art. 97. Após o término da geração de chamadas:
I - obter os valores dos contadores de pulsos dos terminais de reserva técnica
originadores das chamadas locais e os registros do bilhetador relativos às chamadas LDN
realizadas. Anotar esses valores no quadro no Anexo VIII (disponível no SAN / Modelos de
Documentos).
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Art. 98. O procedimento descrito nesta Subseção deve ser realizado para "ªero de
faturamento e envolve a comparação de dados dos registros de bilhetagem com os valores
. cobrados nas faturas.
Art. 99. Com base nos dados solicitados nos Art. 62 e 63, verificar a existência de
chamadas a cobrar locais e LDN, selecionando-se uma amostra para verificação para cada um
destes tipos, utilizando a fórmula de amostragem para população finita, descrita no Art. 14,
Inciso I.

I — comparar os registros do bilhetador e os registros das faturas (contas);

II — em caso de irregularidade no faturamento de algum dos registros, realizar nova
amostra de registros do bilhetador restringindo-a ao degrau e faixa da modulação horária em
que houve o problema, repetindo-se o procedimento descrito no Inciso I.
Subseção II]
Dos Critérios de Regularidade do Item de Controle

Art. 100. Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de controle se:
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I — os valores dos contadores de pulsos dos terminais originadores de chamadas
permaneceram inalterados durante a simulação;
II — os registros de bilhetadores das chamadas LDN efetuadas, com duração de no
mínimo 5(cinco) segundos após o fim da mensagem característica, apresentarem indicativo de
cobrança no terminal de destino e não apresentarem indicativo de cobrança no terminal
originador;
'

III — não foram constatadas inconsistências na verificação descrita no Art. 105;
IV — não houver qualquer inconsistência na análise dos parâmetros verificados no Art.

106.
Art. 101. A central telefônica é considerada com irregularidades em relação ao item de
controle se pelo menos uma das condições expostas no artigo anterior não for satisfeita.
Capítulo IX
D0 Processo de Tarifação das Chamadas Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal
Seção I
Da Dejãnz'ção do Item de Controle

Art. 102. O processo de tarifação de chamadas efetuadas a partir de telefones fixos para
telefones do Serviço Móvel Pessoal e' aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a
cobrança é feita por tempo de utilização e as informações relativas às chamadas são
registradas, para serem posteriormente processadas para fim de cobrança.
'
Art. 103. A unidade de tarifação, a tarifação mínima e os valores das tarifas vigentes são
estabelecidos pela Anatel para as Concessionárias do STFC, por meio de ato específico.
Seção II
Da Metodologia

Subseção I
. Da Verifzcação em Campo J

Art. 104. O procedimento descrito nesta seção deve ser realizado para cada central
telefônica, objeto de verificação.

Art. 105. Antes de se iniciar o procedimento de verificação em campo, deve—se obter
junto a Anatel, através de pesquisa aos respectivos atos de autorização, as tarifas que a
Prestadora declara praticar.
Art. 106. Antes de ir à central a ser testada deve—se verificar a disponibilidade das
seguintes ferramentas para a execução do teste:

I - terminais de reserva técnica e respectivos aparelhos telefônicos na central a ser
testada;

II — Aparelhos móveis do SMP nas diferentes áreas tarifárias (VC-1, VC-2 e VC-3);
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III — um cronômetro com certificado rastreado pelo Inmetro para cada terminal de
reserva técnica que será usado para originar chamadas.

Art. 107. Uma vez na central, selecionar um terminal de reserva técnica e preencher o
quadro no Anexo VIII (disponível no SAN / Modelos de Documentos) com seus códigos de
acesso.
Art. 108. Antes da geração das chamadas simuladas programar a função telefonógrafo
para o terminal originador.

Art. 109. Efetuar chamadas para terminais do Serviço Móvel Pessoal das diferentes
áreas tarifárias:
I - tipo de desfecho: a cada 5 chamadas, 3 atendidas (em média, metade das vezes o
Usuário chamador e metade das vezes o Usuário chamado repõe antes o fone no gancho) e 2
não atendidas (1 “não responde” e 1 “ocupado”);

II — duração de uma chamada atendida (completada): 250 segundos;

III — duração de uma chamada não atendida (“ocupadoºª ou “não responde”,): repõe-se
imediatamente o fone no gancho após o originador reconhecer o evento correspondente;
IV — tipos de destino: terminais do Serviço Móvel Pessoal.

Parágrafo único. Preencher o quadro no Anexo IX (disponível no SAN / Modelos de
Documentos) com os dados obtidos a medida em que as chamadas forem executadas e
solicitar cópia dos registros gerados pelo Telefonógrafo.
Art. 110. Solicitar cópias dos registros de bilhetagem das chamadas efetuadas.
Art. 111. Comparar os valores desses registradores com a duração obtida pela função
Telefonógrafo.
Subseção II
Da Verificação em Campo -2

Art. 112. O procedimento descrito nesta subseção deve ser realizado para um ciclo de
faturamento e envolve a comparação de dados dos registros de bilhetagem com os valores
cobrados nas faturas.

Art.ll3. Realizar o mesmo procedimento descrito nos Art. 62 e 63 para as chamadas
destinadas ao Serviço Móvel Pessoal, considerando as tarifas VC—l, VC-2 e VC—3, para cada
modulação horária (reduzida e normal).
fº?

"Ãº”
ªº"

Subseção III

Dos Critérios de Regularidade do Item de Controle

ªº PL-:,"?

Art. 114. Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de controle se: KM

I — todas as chamadas foram computadas corretamente nos registros de bilhetagem;
II — os valores verificados nas faturas estiverem de acordo com o estipulado pela Anatel.
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Art. 115. O item de controle é considerado com irregularidades se pelo menos uma das
condições expostas no artigo anterior não for satisfeita.
Capítulo X
Da Comercialização de Cartões Indutivos
Seção I
Da Definição do Item de Controle

Art. 116. A comercialização de cartões indutivos é o valor cobrado pelos mesmos para a
população em geral nos pontos de venda sob responsabilidade da Prestadora em relação às
tarifas autorizadas.
Seção II
Da Metodologia

Subseção I
Da Verificação em Campo

Art. 117. Antes de se iniciar a atividade em campo, deve-se verificar junto à Prestadora
relação de Pontos de Venda de cartões indutivos sob responsabilidade da mesma.
Art. 118. Efetuar o cálculo do valor do crédito/ficha local segundo procedimento
descrito no Art. 11.
Art. 119. Utilizar amostra de população finita descrita no Art. 14, tomando como
universo o número de pontos de venda de cartões obtidos junto à Prestadora, para determinar
os locais que serão verificados em campo.
Parágrafo Único: complementar a verificação com consulta às reclamações constantes
no Sistema de Consulta ao Cadastro de Solicitações Anatel - SCCA.
Art. 120. Nos pontos de venda selecionados, adquirir um cartão indutivo de cada
capacidade disponível e solicitar ao comerciante nota fiscal, recibo ou outro comprovante de
valor da venda.

Art. 121. Verificar se o valor cobrado pelo cartão indutivo é proporcional ao valor do
crédito/ficha local autorizado pela Anatel em ato específico.
Subseção II
Dos Critérios de Regularidade do Item de Controle

Art. 122. Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de controle se:

I — o valor cobrado pelo cartão indutivo for proporcional ao valor do crédito/ficha local
autorizado pela Anatel.
Art. 123. 0 item de controle é considerado com irregularidades se a condição exposta no
artigo anterior não for satisfeita.
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Capitulo XI
Da Apresentação dos Documentos de Cobrança
Seção I
Da Definição do Item de Controle

Art. 124. Apresentação dos documentos de cobrança e' a obrigatoriedade de uma
Prestadora do STFC em apresentar, tratar e entregar aos assinantes os documentos de
cobrança de acordo com requisitos estipulados em legislação.
Wie»- .

Seção I]
Da Metodologia
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Subseção I

Da Verificação em Campo
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Art. 125. Deve-se verificar com no Sistema de Consulta ao Cadastro de Solicitações
Anatel - SCCA, se há reclamações de assinantes quanto ao não recebimento do documento de
cobrança em até 5(cinco) dias antes do seu vencimento. O período de análise será de 6(seis)
meses anteriores à realização da atividade.
Art. 126. Deve-se obter com a Prestadora os procedimentos adotados para a
apresentação de seus documentos de cobrança, observando as datas disponíveis ao Assinante
para o vencimento da fatura de serviços de telecomunicações, o período correspondente à
cobrança da fatura, o período entre a entrega do documento de cobrança e o vencimento do
mesmo, os locais onde as faturas podem ser pagas.

Parágrafo único: De acordo com as premissas relacionadas abaixo, examinar os
procedimentos utilizados pela Prestadora e tantas cópias de contas telefônicas de Assinantes
reais quantas forem necessárias, processadas nos últimos 3(três) meses, de modo a contemplar
a análise completa dos seguintes itens:
I - os documentos de cobrança emitidos pela Prestadora são apresentados de maneira
detalhada, clara e explicativa, e discriminam o tipo e aquantidade de cada serviço prestado ao
Assinante;
II - eventuais valores devidos pelo Assinante em função da prestação de serviços de
valor adicionado, bem como de outras comodidades ou utilidades relacionadas com o serviço
concedido, estão lançados no documento de cobrança de forma clara e explicita, o documento
contém informações relativas à utilização do STFC e do serviço de valor adicionado
correspondente, com identificação do respectivo provedor;

III - o documento de cobrança apresentado pela Prestadora ao Assinante corresponde a
30 (trinta) dias de prestação de serviço e discrimina, de maneira detalhada, clara e explicativa,
todo e qualquer registro relacionado à prestação do serviço no período, os descontos
concedidos, impostos e eventuais encargos;
IV — a Prestadora do STFC na modalidade Local fatura separadamente os serviços de

telecomunicações executados por Prestadoras nas modalidades Longa Distância Nacional e
Longa Distância Internacional e serviços que não constituem STFC, nos termos dos contratos
firmados entre elas;
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V - havendo acordo de cobrança conjunta, e se a Prestadora de STFC na modalidade
Local cobra as demais modalidades de STFC e outros serviços, o documento de cobrança
emitido por ela é confeccionado de forma a permitir ao Assinante o pagamento
individualizado de cada serviço e Prestadora;
VI - havendo acordo de cobrança conjunta, a Prestadora de STFC na modalidade Local
comunica a respectiva Prestadora de Longa Distância a falta de pagamento, para que esta tome
as providências cabíveis;
VII - o documento de cobrança permite ao Assinante o pagamento da fatura em qualquer
dos locais indicados pela Prestadora, que estão convenientemente distribuídos na localidade;
VIII - as Prestadoras de STFC nas modalidades Local e de Longa Distância Nacional
apresentam a cobrança ao Assinante no prazo máximo de 90(noventa) dias e as de Longa
Distância Internacional no prazo máximo de 150(cento e cinquenta) dias, contados da efetiva
prestação do serviço; as cobranças de serviços prestados após os prazos estabelecidos "neste
artigo são negociadas entre a Prestadora e o Assinante;
Art. 127. Não há registros de reclamações comprovadamente procedentes de
Usuários/Assinantes no Sistema de Consulta ao Cadastro de Solicitações Anatel - SCCA,
quanto à não entrega do documento de cobrança ao Assinante, em até 5(cinco) dias antes do
seu vencimento.
Subseção ]]
Dos Critérios de Regularidade do Item de Controle

Art. 128. Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de controle se a
Prestadora atende a todos os itens mencionados no Art. 126 e Art. 127.

Art. 129. 0 item de controle é considerado com irregularidades se a condição exposta no
artigo anterior não for satisfeita.
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ANEXO IV
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PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA
O ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS
PROCESSOS DE TARIFAÇÃO DO SERVIÇO
TELEFÓNICO FIXO COMUTADO

aentodeFlscahzac

1

OBJETIVO

1.1 . Este documento apresenta os procedimentos deverificação do cumprimento dos requisitos
de tarifação estipulados para as concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)
pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.
1.2
O conjunto de informações do presente Procedimento de Fiscalização tem por objetivo
possibilitar a fiscalização dos requisitos para tarifação, por meio de itens de verificação listados
no item 5.1.3 do presente documento.

2

APLICAÇÃO

2.1
Este Procedimento é aplicável às áreas de atuação estabelecidas no Plano Geral de
Outorgas, para cada concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado, destinado ao uso
público em geral.
2.2
A metodologia de verificação de cada item e' voltada para a fiscalização do cumprimento
do mesmo pela prestadora, segundo um determinado tamanho de amostra que permite inferir,
com um grau de confiança e precisão predeterminados, sobre toda sua área de atuação.

2.3
A critério da Anatel, o procedimento para cada item de verificação poderá ser aplicado
pontualmente, sem levar em conta o tamanho da amostra.
2.4

Este Procedimento de Fiscalização aplica-se somente às concessionárias do STFC.

3

REFERÉNCIAS

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

a) Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela Resolução nº
426, de 9 de dezembro de 2005 ;

b) Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado nas modalidades
Local, LDN e LDI vigentes;
0) Norma para Alteração da Tarifação do Plano Básico do Serviço Telefônico Fixo
Comutado na Modalidade Local Prestado em Regime Público, aprovada pela Resolução
nº 423, de 6 de dezembro de 2005;

d) Regulamento de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso
do Público em Geral — STFC Prestado no Regime Público, aprovado pela'Resolução nº
424, de 6 de dezembro de 2005;

e) Plano Alternativo de Serviço de Oferta Obrigatória na modalidade local, aprovado
pela Resolução nº 470, de 7 de dezembro de 2006;

f) Regulamento do Acesso Individual Classe Especial — AICE, do Serviço Telefônico
Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral — STFC, aprovado pela Resolução
nº 427, de 16 de dezembro de 2005;

g) Norma Sobre Condições de Prestação de Serviços de Telefonia para Chamadas
Destinadas a “Assinante 0300”, aprovada pela Resolução nº 388, de 7 de dezembro de
2004;
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h) Norma sobre Registro de Intenção de Doação a Institu ç
utilizando serviços de telecomunicações, aprovada pela Resolução nº 264, de 13 de
junho de 2001;
i) Norma nº 004/94 — Critérios de Tarifação de Chamada Franqueada do Serviço
Telefônico Público, aprovada pela Portaria nº 1137, de 20 de dezembro de 1994;

j) Regulamento sobre Áreas Locais para o Serviço Telefônico Fixo Comutado
Destinado ao Uso do Público em Geral — STFC, aprovado pela Resolução nº 373, de 3
de junho de 2004, e alterado pela Resolução nº 389, de 9 de dezembro de 2004; e
k) Atos com tarifas vigentes.

4

DEFINIÇÓES

Para efeitos deste Procedimento são adotadas as definições constantes da regulamentação
referenciada na Seção 3.
'
'
'
'

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
5
RELATIVOS A TARIFAÇÃO DO STFC

5.1

DISPOSIÇÓES GERAIS

5.1.1

Metodologia e Procedimentos

DE

FISCALIZAÇÃO

DOS

ITENS

5.1.1.1 Este Procedimento de Fiscalização é composto pela descrição das instruções
desenvolvidas para a averiguação do cumprimento de cada item de verificação da classe
intitulada processos de tarifação.
5.1.1.2 Antes de iniciar os trabalhos em campo, devem ser consultadas todas as informações
pertinentes a este Procedimento de Fiscalização, disponibilizadas no sistema Norte.

5.1.1.3 Foi utilizada como referência para a elaboração deste documento a Metodologia para
Acompanhamento e Controle das Obrigações das Prestadoras do STFC — Classe 4: Processos de
'
Tarifação/Versão “2” — SRF.MT.004, de 28 de abril de 2004.
5.1.1.4 A Metodologia citada no item anterior tornar-se-á obsoleta no Sistema Norte, após a
V publicação deste documento no referido sistema.

5.1.1.5 A terminologia “Metodologia” foi substituída por “Procedimento de Fiscalização”, em
cumprimento ao disposto no Título IV, Capítulo II do Regulamento de Fiscalização, aprovado
pela Resolução nº 441, de 12 de julho de 2006, que trata das Normas e Procedimentos de
Fiscalização; sendo assim, fez-se necessária a elaboração deste documento como Versão “0”, o
qual, posteriormente, deverá ser aprovado por meio de Portaria Normativa.

5.1.1.6 O acesso aos documentos obsoletos, Versões “O” a “2”, deverá ser feito por meio de
solicitação junto à Biblioteca da Anatel.
5.1.1.7 A averiguação do cumprimento dos requisitos correspondentes aos itens de verificação
neste documento e' feita mediante a realização de chamadas e outras verificações pertinentes.
5.1.1.8 As centrais telefônicas onde serão aplicados os testes de verificação são sistemas que
estão operando em tempo real e em operação comercial e que, portanto, não podem ter o
funcionamento normal perturbado; "consequentemente, devem ser utilizadõs, “na“ maioria dos
casos, terminais de reserva técnica das centrais para a geração de chamadas, quando necessário.
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5.1.1.9 A avaliação das prestadoras do STFC na modalidade Longa DistânCia Nacronal deve ser
feita nas centrais de comutação com interconexão com a modalidade Local.
5.1.1.10 Os testes devem ser:

a) controláveis: características das chamadas simuladas como, por exemplo, identidades
do originador e do recebedor, tempo de duração, etc., devem ser programáveis;

b) observáveis: devem ser observados dados de saída fornecidos pela central de modo a
ser favorecida uma comparação confiável entre resultados previstos e obtidos; e
c) reprodutíveis: passíveis de repetição em qualquer época, sob idênticas condições,
para permitir a constatação de eventuais melhorias ou degradações de qualidade do
sistema.
5.1.1.11 O enfoque do Procedimento é predominantemente funcional, desde que visa verificar a
funcionalidade dos processos de forma sistêmica.
5.1.1.12 Os procedimentos de verificação em campo de cada item*de verificação encontram-se
descritos nos itens 5.2 a 5.13 deste documento.

5.1.1.13 Os resultados obtidos quando da execução de tais procedimentos devem subsidiar o
preenchimento da Ficha de Avaliação referente a cada item de verificação.
5.1.1.14 Para cada concessionária auditada/fiscalizada, deve—se preencher uma Ficha de
Identificação da Prestadora, que consta do Anexo I .
5.1.1.15 Durante a fase de elaboração do Plano Anual de Fiscalização, as áreas responsáveis
pelos temas envolvidos neste Procedimento poderão sugerir o direcionamento dos trabalhos de
fiscalização a necessidades específicas.
5.1.1.16 A amostra de centrais, quando necessária, deve ser calculada utilizando-se a fórmula de
população finita presente no item 5.1.2.2, b) e considerando como universo o número de áreas de
tarifação da concessionária. Deve ser considerada, no mínimo, uma central por área de tarifação
de modo a contemplar com a maior abrangência possível a estrutura de tarifação apresentada pela
concessionária.
5.1.1.17 Antes de se iniciar o procedimento de verificação em campo, deve—se obter junto a
Anatel, por meio de pesquisa aos respectivos Atos, 0 valor máximo das tarifas vigentes e calcular
os seus valores com impostos (ICMS, PIS e Cofins).
5.1.2

Métodos Estatísticos

Para fins deste Procedimento de Fiscalização, 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 nªmoma, de tal forma que, com uma precisão e nível de confiança pré—
estabelecidos, pode-se realizar a verificação de namostm unidades e inferir o resultado para o
número total das NUNIVERSO unidades.
5.1.2.2 Neste Procedimento de Fiscalização, são adotados dois níveis de confiança/precisão:
a) confiança de 95% e precisão de 8%, para os quais tem-se:
n

,

ª'º"ª

0,96NUNIVERSO
0,0064NUMVERSO + 0,954

=————.
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b) confiança de 80% e precisão de 10%, para os quais tem-se.

1,64NUNIVERSO

”amºs!” :

ÍÃÉÉÉÉDÃK

_

lã
Kit FL
5.1.3

Itens de Verificação do Processo de Tarifação do STFC

to

fk.

0>04NUNIVERSO + 1:60

,

%

'

-

Os itens de verificação deste Procedimento de Fiscalização são os seguintes:

&\m"';.y/

a) Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas Locais;
b) Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas Locais, Incluindo
as Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao Serviço Móvel Especializado;
e) Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância Nacional;
d) Processo de
Internacional;

Tarifação por Bilhetagem

de Chamadas de Longa Distância

e) Processo de Tarifação das Chamadas Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou
Serviço Móvel Especializado;

f) Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas de Longa Distância
Nacional, Incluindo as Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao Serviço Móvel
Especializado, e de Longa Distância Internacional;

g) Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Códigos de Acesso Não
Geográficos;
h) Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Correio de Voz;

i) Processo de Tarifação de Chamadas Sucessivas;
j) Processo de Tarifação de Chamadas a Cobrar;

k) Comercialização de Cartões Indutivos; e
1) Apresentação dos Documentos de Cobrança.
5.2

PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR BILI—IETAGEM DE CHAMADAS LOCAIS .

5.2.1

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas Locais entre telefones fixos e aquele
aplicado a chamadas realizadas entre acessos do STFC situados numa mesma área local ou
realizadas entre acessos do STFC situados em localidades que compõem uma área com
continuidade urbana, mesmo que localizadas em áreas locais distintas (com tratamento local).
5.2.2

”?>T:

Metodologia

5.2.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) cadastro de assinantes discriminados por plano de serviço;
b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas locais,
discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e
tratamento de bilhetes de registro de chamadas;
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e) cópia do descritivo dos planos alternativos atualme
prestadora, incluindo os valores cobrados;

d) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem; e

e) lista de feriados programados nas centrais.
5.2.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamada referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:
a) 23h55 (do dia anterior) à 0h05 ;

b) 5h55 às 6h05;
e) 6h55 às 7h05;
d) 8h55 às 9h05;
e) 11h55 às 12h05;
f) 13h55 às 14h05;
g) 17h55 às 18h05; e
11) 20h55 às 21h05.
5.2.2.1.2 Em função das caracteristicas da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.

5.2.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas à cobrança indevida de ligações locais;
b) obter uma amostra de reclamações relacionadas à cobrança indevida de chamadas
locais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);

e) verificar a procedência destas reclamações, analisando—se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.2.2.3 Verificação quanto à Validação de Faturas

5.2.2.3.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados pela prestadora, filtrar as
chamadas locais.

5.2.2.3.2 Com base no universo de chamadas locais, agrupando todas as faixas horárias descritas
no item 5.2.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:
a) até 3 (três) segundos;
b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e
e) acima de 30 (trinta) segundos.

5.2.2.3.3 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a

fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a).

5.2.2.3.4A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes, verificando a qual plano de serviço cada um está vinculado e a correta tarifação,
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confrontando os valores faturados com os valores estabelecidos pela Anatel, considerando a
respectiva modulação horária.
5.2.2.3.5 Caso os planos de serviço Básico, PASOO ou AICE não tenham sido contemplados na
amostra coletada no item 5.2.2.3.3, utilizar a relação de assinantes, informada pela prestadora,
correspondente ao plano não contemplado e localizar no arquivo solicitado no item 5.2.2.1.1
bilhetes de registro de _chamada de assinantes do referido plano na quantidade definida de acordo
com o item 5.1.2.2, b). Em seguida, solicitar à prestadora a última fatura emitida para cada

bilhete amostrado e proceder, então, de acordo com o procedimento de fiscalização de cada
plano, conforme a seguir descrito.
5.2.2.3.6 Com base nas faturas mencionadas no item 5 2.2.3.4, verificar, para os Planos Básico e
PASOO, se os valores de assinatura básica e franquia estão compatíveis com os estabelecidos
pela Anatel; para o AICE, se o valor da assinatura básica está compativel com o valor máximo
estabelecido pela Anatel; e, para os planos alternativos não obrigatórios, se os valores de
assinatura e franquia estão compatíveis com o estabelecido nos respectivos planos de serviço.
5.2.2.3.7 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as

irregularidades encontradas devem constar do Anexo II.
5.2.2.4 Verificação em Campo quanto à Programação de Feriados da Central

5.2.2.4.1 Obter uma amostra de centrais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b).
5.2.2.4.2 Verificar, por meio de acesso direto ao software gerenciador da central fiscalizada, se os
feriados nacionais foram programados nessas centrais de maneira correta.
5.2.2.5 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas _,

5.2.2.5.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.
5.2.2.5.2 Antes de ir a cada central a ser testada, deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:

a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;
b) terminais de destino em centrais localizadas dentro da área local a ser testada; e

c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.
5.2.2.5.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes fera—rª
(S'/$),“
registro de chamadas, gerar chamadas locais com as seguintes durações:
ff?\R' F
a) até. 3 (três ) se gu ndos;

.

É FL (€92
_” 7

b) acrma de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e

É

0) acima de 30 (trinta) segundos.

“M,—M

5.2.2.5.4 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.

5.2.2.5.5 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.
5.2.2.5.6 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivos bilhetes de
registro de chamadas e preencher o quadro apropriado no Anexo 11.
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5.2.2.5.7 Diz-se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas locals se
os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem diferentes dos respectivos registros
extraídos do telefonógrafo.
5.2.2.5.8 Preencher o Anexo II com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

tarifação.
5.2.2.6 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.2.2.6.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se os feriados
' nacionais encontram-se corretamente programados nas centrais que foram objeto de verificação e
se:
a) para assinantes do Plano Básico:
— não houve cobrança de chamadas com duração de até 3 (três) segundos,
ressalvados os casos de chamadas sucessivas,
- todas as chamadas, em horário normal, com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta)
segundos foram tarifadas pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos,

- todas as chamadas, em horário normal, com duração superior a 30 (trinta) segundos
foram tarifadas obtendo-se o valor máximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da
chamada convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do
minuto correspondente,

- todas as chamadas, em horário reduzido e com duração superior a 3 (três)
segundos, foram tarifadas com a cobrança de um Valor de Chamada Atendida

(VCA),
- não houve cobrança de valores referentes a chamadas locais antes de esgotada a
franquia (200 minutos para Classe Residencial ou 150 minutos para Classes Não
Residencial e Tronco),

- as tarifas e franquia praticadas pela prestadora estavam de acordo com o
estabelecido pela Anatel.
b) para assinantes do PASOO:

- no horário reduzido, foi cobrada somente a tarifa de completamento de chamada
(equivalente a quatro minutos),
'
“
— no horário normal, foi cobrada a tarifa de completamento de chamada (equivalente
a quatro minutos) mais a tarifa proporcional ao tempo de utilização convertido em
décimos de minuto,

- as tarifas e franquia praticadas pela prestadora estavam de acordo com o
estabelecido pela Anatel,

— não houve cobrança de valores referentes a chamadas locais antes de esgotada a
franquia, neste caso, 400 (quatrocentos) minutos para Classe Residencial ou 360
(trezentos e sessenta) minutos para Classes Não Residencial e Tronco.

c) para assinantes do AICE:

- em qualquer horário, para assinantes na modalidade pré—paga, foi cobrada a tarifa
de completamento de chamada, limitada a duas vezes o valor do minuto local (MIN),
para chamadas com duração superior a 3 (três) segundos,
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ressalvados os casos de chamadas sucessivas,

- todas as chamadas com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta) segundos, para
assinantes na forma de pagamento pré-pago, foram tarifadas pelo tempo mínimo de
tarifação de 30 (trinta) segundos mais a tarifa de completamente por chamada,
limitada a duas vezes o valor do minuto local (MIN), _
- todas as chamadas com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta) segundos, para
assinantes na forma de pagamento pós-pago, foram tarifadas pelo tempo mínimo de
tarifação de 30 (trinta) segundos,

- todas as chamadas com duração superiora 30 (trinta) segundos, para assinantes na
forma de pagamento pré-pago, foram tarifadas obtendo-se o valor máximo entre 30
(trinta) segundos e a duração da chamada convertida em inteiro e décimos de minuto,
multiplicando—o pelo valor do minuto correspondente, mais a tarifa de completamento
por chamada, limitada a duas vezes o valor do minuto local (MIN),

— todas as chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos, para assinantes na
forma de pagamento pós-pago, foram tarifadas obtendo-se o valor máximo entre 30
(trinta) segundos e a duração da chamada convertida em inteiro e décimos de minuto,
multiplicando-o pelo valor do minuto correspondente,
— as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel.
(1) para assinantes de outros planos alternativos:
- caso a amostra contemple bilhetes relativos a quaisquer planos alternativos não
obrigatórios oferecidos pela prestadora, a análise quanto a correta tarifação das
chamadas, assinatura básica e oferta de franquia deverá ser realizada de acordo com
as regras estabelecidas no referido plano alternativo de serviço.
e) não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado,
com o motivo determinado.

5.2.2.6.2 0 item de verificação e considerado com irregularidades se pelo menos uma condição
exposta no item anterior não for satisfeita.

5.3
PROCESSO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONE DE USO PÚBLICO DE CHAMADAS
LOCAIS, INCLUINDO AS DESTINADAS AO SERVIÇO MOVEL PESSOAL E AO
SERVIÇO MOVEL ESPECIALIZADO.
5.3.1

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação de chamadas locais em telefones de uso público e' aquele no qual a
cobrança e' feita pela aplicação de uma unidade de tarifação (UTP) no atendimento da chamada e
de unidades adicionais a cada 120 segundos, para chamadas destinadas a acessos fixos, e no caso

de chamadas destinadas a acessos do SMP/SME, de unidades adicionais calculadas de acordo
com os valores de comunicação homologados pela Anatel para a concessionária, considerando
cada operadora de destino e modulação horária.
5.3.2

Metodologia

5.3.2.1 Informações a obter junto à prestadora:
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a) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas locais originadas
em TUP;
'
b) tabela de feriados programada nas centrais; e

c) relação de TUP autotarifados da planta da prestadora, incluindo o nome da
localidade, município e área de tarifação a que pertence.
5.3.2.2 Análise de reclamações de usuários: .
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um periodo de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações locais originadas
em TUP;

*

b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas
locais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,"
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.3.2.3 Verificação em Campo

5.3.2.3.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação.
5.3.2.3.2 O procedimento descrito neste item deve ser realizado para cada central telefônica
objeto de verificação.
5.3.2.3.3 Antes de ir à central a ser testada, deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
a) terminais de reserva técnica e respectivos aparelhos telefônicos do tipo TUP na
central a ser testada;

b) respondedores automáticos ou terminais recebedores em centrais situadas na mesma
Area Local da central a ser testada;

c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas; e
d) cartões telefônicos.

5.3.2.3.4 Antes da geração das chamadas:
a) solicitar à prestadora que disponibilize um TUP instalado na central a ser testada ou
configure um terminal de reserva técnica como um TUP;
b) obter a cadência de queima de créditos do telefone de uso público que será usado
para originar chamadas e preencher o quadro no Anexo III com os valores obtidos.
c) ativar a função telefonógrafo para o número do TUP que será usado para originar
chamadas.

5.3.2.3.5 Preencher o quadro apropriado no Anexo III com o código de acesso do terminal
originador das chamadas.

5.3.2.3.6 Para chamadas locais destinadas a acessos do SMP ou SME, pesquisar os valores de
comunicação homologados pela Anatel para a concessionária, considerando cada operadora de
destino e modulação horária, conforme Anexo 3 do Contrato de Concessão Local.
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5.3.2.3.7 Utilizando o valor do crédito, converter a matriz de tarifas em intervalos de tempo
”jag—3x
correspondente a um crédito de cartão, conforme indicado abaixo:
,

$”, \JRI kmªx

'

«ªº
,5?
“< FL.

VTP

T=60-—
VC
onde:

,

.

. A

.<‘

.

4M
.

& “Tíliª

%>; T.?

T e o periodo de 1nc1denc1a da UTP, em segundos, com uma casa dec1mÉl e
arredondamento para o decimal imediatamente superior.
VC é a designação do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, no tipo e horário
especificados, conforme o plano básico da prestadora selecionada.
VTP é valor da unidade de tarifação para TUP e TAP.

,, _ ,".

.5.3..2.3.8..C.onsiderando. os 7 (sete).dias de .uma semana, escolher 1 _(um)..dia,e preencher o, quadro
no Anexo III. A partir do telefone de uso público, gerar chamadas do STFC local por terminal,
com as seguintes características:
a) tipo de desfecho: 4 (quatro) atendidas e 2 (duas) não atendidas (uma “não responde”
e uma ªºocupadoªª), com as seguintes durações:
- duração de uma chamada atendida (completada): 2 (duas) chamadas com 115
segundos e 2 (duas) chamadas com 235 segundos, e

- duração de uma chamada não atendida (“ocupado”, “não responde”,): repõe-se
imediatamente o fone no gancho após o originador reconhecer o evento
correspondente.

b) tipos de destino: terminal de reserva técnica ou respondedor automático.
5.3.2.3.9 Preencher o quadro no Anexo III com os dados obtidos a medida em que as chamadas
forem executadas e ao final dos testes solicitar cópia dos registros gerados pelo telefonógrafo.
5.3.2.3.10 Há falha no processo de tarifação de chamadas locais em telefones de uso público se
forem debitados um ou mais créditos para uma chamada não atendida.
.

5.3.2.3.11 No teste em questão, considera-se que o processo de tarifação de chamadas locais em
telefones de uso público está correto se o número de créditos debitados for igual a:
a)1 (um), para chamadas destinadas ao STFC, se a duração da chamada for 115
segundos; ou
b) 2 (dois), para chamadas destinadas ao STFC, se a duração da chamada for 235
segundos.

5.3.2.3.12 Preencher o quadro no Anexo III com os dados obtidos.
5.3.2.3.13 Para cada central amostrada, verificar diretamente com a concessionária o elemento de

rede responsável pela geração da cadência de queima de créditos dos respectivos TUP escolhidos.
5.3.2.3.14 Acessar o elemento de rede identificado no item anterior e, por meio da análise da base
de dados, constatar se o valor da cadência, para cada origem e destino determinados, estão
compatíveis com os valores calculados no item 5.3.2.3.7, para destinos do SMP e SME, e
estabelecidos no contrato de concessão, para destinos no STFC (um crédito no atendimento e
outro a cada 120 segundos).
'
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5.3.2.3.15 Para as mesmas centrais acessadas, de acordo com o item anterior, verificar se a tabela

de feriados está programada corretamente, avaliando a cadência de queima de créditos para
chamadas destinadas a acessos do SMP/SME (tarifa reduzida).
5.3.2.4 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.3.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todas as
chamadas foram tarifadas corretamente, não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado, e os feriados nacionais encontramse corretamente programados nas centrais que foram objeto de verificação.

5.3.2.4.2 O item de verificação é considerado com irregularidades se a condição exposta no artigo
anterior não for satisfeita.

5.4 APROCESSO DE TARIFAÇÃO POR BILHETAGEM DE CHAMADAS DE LONGA
DISTANCIA NACIONAL
5.4.1

Definição do Item de Verificação

.

.

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas de Longa Distância Nacional entre telefones
fixos é aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a cobrança e' feita por tempo de
utilização e as informações relativas às chamadas são registradas, para posterior processamento e
cobrança.
5.4.2

Metodologia

5.4.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem;
b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Nacional, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

e) matriz de degraus tarifários e modulação horária praticadas;

d) lista de feriados programados nas centrais;

e) cópia do descritivo de todos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora incluindo os valores cobrados; e

'

f) descrição de todas as promoções eventualmente ofertadas no último ciclo de
faturamento da prestadora.
5.4.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:
a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05;

b) 5h55 às 6h05;

c) 6h55 às 7h05;
d) 8h55 às 9h05;
e) 11h55 às 12h05;

f) 13h55 às 14h05;
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g) 17h55 às 18h05; e
h) 20h55 às 21h05.
5.4.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.
5.4.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações de Longa Distância
Nacional;

b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas de
Longa Distância Nacional utilizando a fórmula do item 5 122, b); e

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais esua's causas. "

'

' '

' WW '

' W “'

' '

A

5.4.2.3 Verificação quanto à Validação de Faturas

5.4.2.3.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados pela prestadora, filtrar as
chamadas LDN.

5.4.2.3.2 Com base no universo de chamadas LDN, para cada faixa horária descrita no item
5 .4.2.1.1, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita
da Seção 5.1.2.2, b).
5.4.2.3.3A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes selecionados e verificar a correta tarifação, cõnfrontando os valores faturados com os
valores estabelecidos ou homologados pela Anatel nos planos de serviço correspondentes ou
promocionais praticados, considerando a respectiva modulação horária e degrau tarifário.
5.4.2.3.4 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:
a) para cada modulação horária em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma
amostra utilizando a fórmula de população finita da Seção 5.1.2.2, a), onde será
definido o conjunto de chamadas de mesmas características (degrau e modulação
horária) selecionadas a partir .do universo dessa modulação;
b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 5.4.2.3.3; e
c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo IV.

5.4.2.3.5 Com base no universo de chamadas LDN, agrupando todas as faixas horárias descritas
no item 5.4.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:
a) até 3(três) segundos;
b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e

0) acima de 30 (trinta) segundos.

fórmula de população finita do item 5.1.2.2, b). A partir dos bilhetes de registro de chamadas
amostrados, consultar as faturas dos assinantes selecionados e verificar:

Página 13 de 44

FroesdimeritodeFiscal 121cm}:aoAcomDanhamcmoeControlecosProcebsosd

a) se chamadas com até 3 (três) segundos de duração não foram faturadas; observar, em
caso de faturamento de chamadas desse tipo, se não se tratam de chamadas sucessivas
antes de se concluir pela irregularidade;

b) se chamadas com duração entre 3 (três) e 30 (trinta) segundos foram tarifadas com o
Tempo de Tarifação Mínima de 30 (trinta) segundos; e
e) se - chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos foram tarifadas
convertendo—se sua duração em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-a pelo valor
da tarifa de utilização correspondente (degrau/modulação horária).

5.4.2.3.7 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não.
a) para cada grupo amostrado em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma
amostra utilizando a fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a);

b) apartir dos bilhetes de registro. de. chamadas . amostrados, solicitar. as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 5.4.2.3.6.
c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho a amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo IV.
5.4.2.4 Verificação em Campo quanto à Programação de Feriados da Central

5.4.2.4.1 Obter uma amostra de centrais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b).
5.4.2.4.2 Verificar, por meio de acesso direto ao software gerenciador da central fiscalizada, se os
feriados nacionais foram programados de maneira correta.
5.4.2.5 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

5.4.2.5.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.
5.4.2.5.2 Antes de ir a cada central a ser testada, deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;
b) terminais de destino em centrais localizadas fora da área de tarifação da central a ser
testada e dentro da área de atuação da prestadora que está sendo avaliada; e

c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.

5.4.2.5.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
chamadas, gerar chamadas LDN com as seguintes durações:
a) até 3 (três) segundos;

b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos;
0) acima de 30 (trinta) segundos.
5.4.2.5.4 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.

5.4.2.5.5 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.
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5.4.2.5.6 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivos bilhetes—êle
registro de chamadas. Preencher o quadro apropriado no Anexo IV.
5.4.2.5.7 Diz—se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas de
Longa Distância Nacional se os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem diferentes dos
respectivos registros extraídos do telefonó grafo.
-»5.4.2.5.8 Preencher -o Anexo IV com osv—dados referentes às eventuais chamadas-com erro- de

tarifação.
5.4.2.6 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.4.2.6.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todas as
chamadas foram tarifadas corretamente, se não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado e se os feriados nacionais
encontram-se corretamente programados nas centrais que foram objeto de verificação.
5.4.2.6.2'0'Ítefrfdé VéríÍlCàÇãb'é' CôhSidê'fããO"CõÍ'I'fi'rfe-gú'lãrida—dÉS"Sé a õõr'ldiÇã'OéípóSÍaríÓ' item"
anterior não for satisfeita.

5.5 APROCESSO DE TARIFAÇÃO POR BILHETAGEM DE CHAMADAS DE LONGA
DISTANCIA INTERNACIONAL
5.5.1

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas de Longa Distância Internacional entre
telefones fixos é aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a cobrança é feita por tempo
de utilização e as informações relativas às chamadas são registradas, para posterior
processamento e cobrança.
5.5.2

Metodologia

5.5.2.1 Informações a obter junto à prestadora:
a) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem;

b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Internacional, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
' "
' armazenamento e tratamento de bilhetes de registro 'de chamadas;
c) matriz de grupos de países e modulação horária praticadas;
d) lista de feriados programados nas centrais;

e) cópia do descritivo de todos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora incluindo os valores cobrados; e
f) descrição de todas as promoções eventualmente ofertadas no último ciclo de
faturamento da prestadora.

5.5.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:
a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05 ;

b) 0h55 à lh05;
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c) 4h55 às 5h05;
d) 5h55 às 6h05;
e) 12h55 às 13h05;
f) 16h55 às 17h05; e

g) 19h55 às 20h05.
5.5.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.

5.5.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações de Longa Distância
, Internacionais;

b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas de
Longa Distância Internacional utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e

.

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.5.2.3 Verificação quanto à Validação de Faturas

5.5.2.3.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados pela prestadora, filtrar as
chamadas LDI.

5.5.2.3.2 Com base no universo de chamadas LDI, para cada faixa horária descrita no item
5.5.2.1.1, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita
do item 5.1.2.2, b).
5.5.2.3.3A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes selecionados e verificar a correta tarifação, confrontando os valores faturados com os
valores estabelecidos ou homologados pela Anatel nos planos de serviço correspondentes ou
promocionais praticados, considerando a respectiva modulação horária e país de destino,
ressalvados os casos de chamadas regionais, conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDI.
5.5.2.3.4 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:

a) para cada modulação horária em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma
amostra utilizando a fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a), onde será definido
o conjunto de chamadas de mesmas características (modulação horária e país de
destino) selecionadas a partir do universo dessa modulação;
b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 55.233; e
c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo V.

5.5.2.3.5 Com base no universo de chamadas LDI, agrupando todas as faixas horárias descritas
no item 5.5.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:
a) até 3(três) segundos;
b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e
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c) acima de 30 (trinta) segundos.

5.5.2.3.6 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, b). A partir dos bilhetes de registro de chamadas
amostrados, consultar as faturas dos assinantes selecionados e verificar:

”

»

a) se chamadas com até 3 (três) segundos de duração não foram faturadas; observar, em
caso de faturamento de chamadas—desse tipo, se não se tratam de chamadas sucessivas
antes de se concluir pela irregularidade;
b) se chamadas com duração entre 3 (três) e 30 (trinta) segundos foram tarifadas com o
Tempo de Tarifação Mínima de 30 (trinta) segundos; e
c) se chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos foram tarifadas
convertendo-se sua duração em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-a pelo valor
da tarifa de utilização correspondente (país de destino/modulação horária).

..
.

5.5.2.3.7 Para cada irregularidade constatada nasfaturas, a. análisedeverá prosseguir, visandoa
sua caracterização como sistemática ou não:
a) para cada grupo amostrado em que houve irregularidade, deverá ser realizada uma
amostra utilizando a fórmula de população finita do item 5 .1.2.2, a);
b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 5.5.2.3.6;
c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho a amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo V.
5.5.2.4 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

5.5.2.4.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.

5.5.2.4.2 Antes de ir a cada central a ser testada, deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo,

.

b) terminal de destino em outro país; e
c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.

5.5.2.4.3 Para cada central amostrada, verificar se a tabela de feriados nacionais está programada
corretamente.

5.5.2.4.4 Para cada central a ser testada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes dem
registro de chamadas, gerar chamadas LDI com as seguintes durações:
X??
a) até 3 (três) segundos;

.
. , .
b) ac1ma de 3 (tres) e ate 30 (trinta) segundos;
c) acima de 30 (trinta) segundos.

, (É
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5.5.2.4.5 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função“ªr
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.

5.5.2.4.6 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.
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5.5.2.4.7 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respec lVOS
registro de chamadas. Preencher o quadro apropriado no Anexo V.
5.5.2.4.8 Diz-se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas de
Longa Distância Internacional se os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem diferentes
dos respectivos registros extraídos do telefonógrafo.
5.5.2.4.9 Preencher o Anexo V

com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

tarifação.
5.5.2.5 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.5.2.5.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se a lista de
feriados nacionais está programada corretamente, se todas as chamadas foram tarifadas
corretamente e se não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período
selecionado, com o motivo determinado.

.. 5.5.2.5.2 O item de verificação e' considerado comirregularidades se a condição exposta no item. .,
anterior não for satisfeita.

5.6,
PROCESSO DE TARIFAÇÃO DAS CHAMADAS DESTINADAS AO SERVIÇO
MOVEL PESSOAL OU SERVIÇO MOVEL ESPECIALIZADO
5.6.1

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas a acessos do SMP ou SME é
aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a cobrança e' feita por tempo de utilização e as
informações relativas às chamadas são registradas, para posterior processamento e cobrança.
5.6.2

Metodologia

5.6.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem;
b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a acessos
do SMP ou SME, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;
c) matriz de VC e modulação horária praticados;

d) lista de feriados programados nas centrais;
e) cópia do descritivo de todos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora incluindo os valores cobrados; e
f) descrição de todas as promoções eventualmente ofertadas no último ciclo de
faturamento da prestadora.

5.6.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:
a) 6h55 às 7h05;

b) 10h55 às 11h05;
o) 15h55 às 16h05; e
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(1) 20h55 às 21h05.
5.6.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.

5.6.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para umperíodo de três meses anteriores 5 execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas 5 cobrança indevida de ligações destinadas a
acessos do SMP ou SME;
b) obter uma amostra de reclamações relacionadas 5 cobrança indevida de chamadas
destinadas a acessos do SMP ou SME utilizando a fórmula do item 5 .1.2.2, b); e

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
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5.6.2.3.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
destinadas a acessos do SMP e SME.
5.6.2.3.2 Com base no universo de chamadas destinadas a acessos do SMP e SME, para cada
faixa horária descrita no item 5.6.2.1.1, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, b).

5.6.2.3.3 A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes selecionados e veriﬁcar a correta tarifação, confrontando os valores faturados com os
valores eStabelecidos ou homologados pela Anatel nos planos de serviço correspondentes, ou
promocionais, praticados, considerando os respectivos VC e modulação horária.
5.6.2.3.4 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:
a) para cada faixa horária em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma amostra
utilizando a fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a), onde será definido o
conjunto de Chamadas de mesmas características (VC e modulação horária)
selecionadas a partir do universo dessa modulação;

U.

., b).a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 56.233; e
c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo VI.

5.6.2..35 Com base no universo de chamadas destinadas a acessos do SMP e SME, agrupando
todas as faixas horárias descritas no item 5. 6.2. 1. 1, dividir os bilhetes de acordo com a urãçãoda
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chamada:

a) até 3(três) segundos;
<1FL.

b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e

&

c) acima de 30 (trinta) segundos.

5.6.2.3.6 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, b). A partir dos bilhetes de registro de chamadas
amostrados, consultar as faturas dos assinantes selecionados e verificar:
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5.7.2.3 Verificação em Campo

5.7.2.3.1 Utilizando o relatório “Áreas de Tarifação” do Sistema Interativo Área—Área da Anatel,
dimensionar uma amostra aleatória e flnita de acordo com o item 5.1.2.2, b), a ser utilizada como
centros de áreas de tarifação de origem.
5.7.2.3.2 Com base na amostra obtida acima, selecionar, no mínimo, uma central por área de

5.7.2.3.3 Para chamadas LDN, pesquisar as tarifas homologadas para a concessionária e para a
matriz de degraus x modulação horária, conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDN.
5.7.2.3.4 Utilizando o valor do crédito, converter a matriz de tarifas em intervalos de tempo
correspondentes a um crédito de cartão, conforme indicado abaixo:

T=60._VE
FC.
onde:
T é o período de incidência da UTP, em segundos, com uma casa decimal e
arredondamento para o decimal imediatamente superior.
VC é a designação do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, no degrau e
intervalo horário especificados, conforme o plano básico da prestadora selecionada.
VTP é valor da unidade de tarifação para TUP e TAP.

5.7.2.3.5 Escolher códigos de acesso pertencentes a cada uma das áreas de tarifação da amostra
finita dimensionada anteriormente.

5.7.2.3.6 Elaborar uma lista de destinos obedecendo aos seguintes critérios, tendo como
referência as áreas de tarifação amostradas:
a) um destino Dl;
b) um destino D2;

0) um destino D3; e
d) um destino D4.

5.7.2.3.7 Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .

5.7.2.3.8 Para chamadas LDI, pesquisar as tarifas homologadas para a concessionária e para a
matriz grupo de países x modulação horária, ressalvados os casos de chamadas regionais,
conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDI.
5.7.2.3.9 Utilizando o valor do crédito, converter a matriz de tarifas em intervalos de tempo
correspondente a um crédito de cartão, conforme indicado abaixo:

neo-ªlí
VC
onde:
T é o período de incidência da UTP, em segundos, com uma casa decimal e
arredondamento para o decimal imediatamente superior.
'
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VC é a designação genérica do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, para o
grupo de países e intervalo horário especificados, conforme o plano básico da
concessionária.
VTP é valor da unidade de tarifação para TUP e TAP.
5.712.310 Escolher códigos de acesso pertencentes a cada uma das áreas de tarifação da amostra
finita dimensionada anteriormente.
5.7.2.3.11 Elaborar uma lista de destinos obedecendo aos seguintes critérios:

aº”“Wªx
1: —— .
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a) um destino Grupo 1;

‘3’

{53¢

.
b) um destino Grupo 2;

§
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c) um destino Grupo 3;

“&

d)'um destino Grupo 4;

'

'

'
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e) um destino Grupo 5 ;

t) um destino Grupo 6;
g) um destino Grupo 7;
h) um destino Grupo 8;
i) um destino Grupo 9;
j) um destino Região A;

k) um destino Região B;
1) um destino Região C;
m) um destino Região D; e
n) um destino Região E.
5.7.2.3.12 Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .

5.7.2.3.13 Para chamadas LDN destinadas a acessos do SMP ou SME, pesquisar os valores de
comunicação homologados para a concessionária e para a matriz de VC x modulação horária,
conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDN.

5.7.2.3.14 Utilizando o valor do crédito, converter a matriz de tarifas em intervalos de tempo
correspondente a um crédito de cartão, conforme indicado abaixo:

T=60.É
VC

onde:
T é o período de incidência da UTP, em segundos, com uma casa decimal e
arredondamento para 0 decimal imediatamente superior;
VC e' a designação do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, no tipo e horário

especificados, conforme o plano básico da prestadora selecionada.
VTP e' valor da unidade de tarifação para TUP e TAP.
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5.7.2.3.15 Escolher códigos de acesso pertencentes a cada uma das áreas de tarifação da amostra
finita dimensionada anteriormente.
5.7.2.3.16 Elaborar uma lista de destinos obedecendo aos seguintes critérios, tendo como
referência as áreas de tarifação amostradas:
a) um destino VC2; e
b) um destino VC3.

5.7.2.3.17 Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .
5.7.2.3.18 Para cada central amostrada, verificar diretamente com a concessionária o elemento de

rede responsável pela geração da cadência de queima de créditos dos respectivos TUP escolhidos.

5.7.2.3.19 Acessar o elemento de rede identificado no item anterior e, por meio da análise da base
de dados, constatar se o valor da cadência, para cada origem e destino determinados, estão
compatíveis com os valores calculados com base nas tarifas/valores de comunicação
“ homologados pela Anatel. Preencher 'oq'uadro apropriado no Anexo VII .“ '
5.7.2.3.20 Para o elemento de rede identificado no item anterior, verificar se a tabela de feriados
nacionais está programada corretamente. Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .
5.7.2.3.21 Para cada central amostrada, verificar a existência de TUP autotarifados associados, de
acordo com a relação de TUP autotatifados fornecidos pela concessionária:

a) caso seja detectado algum TUP autotarifado, verificar diretamente com a
concessionária a localização do elemento responsável pelo envio das tabelas de degraus
tarifários para esses TUP (Sistema de Supervisão Remoto — SSR);

b) acessar o elemento de rede identificado na alínea anterior e, por meio da análise da
base de dados, constatar se o valor da cadência, para cada origem e destino
determinados, estão compatíveis com os valores calculados com base nas tarifas/valores
de comunicação homologados pela Anatel; e
c) para o elemento de rede identificado no item anterior, verificar se a tabela de feriados
nacionais está programada corretamente.
5.7.2.4 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.7.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se, o tempo
de duração de um crédito for igual ou maior que o valor calculado para cada situação analisada
(LDN, LDI e SMP ou SME), se a tabela de feriados nacionais está programada corretamente e se
não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado, com o
motivo determinado.
5.7.2.4.2 O item de verificação é considerado com irregularidades se o item anterior não for
satisfeito.

5.8
PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE CHAMADAS DESTINADAS A CÓDIGOS DE
ACESSO NÃO GEOGRAFICOS
5.8.1

Definição do Item de Verificação

5.8.1.1 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas ao código de acesso não
' geográfico 0300 ocorre de forma compartilhada, sendo que, do usuário originador, será cobrado,
no máximo, o valor da utilização do STFC na modalidade de serviço local, conforme os critérios
e tarifas do plano básico da concessionária da área local de origem da chamada.
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5.8.1.2 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas aocódigo de acesso não
geográfico 0500 ocorre com o ônus da utilização dos serviços de telecomunicações ao assinante
que originar a chamada, conforme valores e condições estabelecidos na Norma sobre Registro de
Intenção de Doação a Instituição de Utilidade Pública, Utilizando Serviços de Telecomunicações,
ou em ato que vier a atualizar tais valores.
5.8.1.3 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas ao código de acesso não
geográfico 0800 ocorre de forma gratuita ao usuário originador da chamada, cabendo o ônus ao
assinante do STFC recebedor dessa chamada.
5.8.1.4 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas a códigos de acesso não
geográficos, para fins deste Procedimento, é aquele aplicado a chamadas originadas a partir de
acessos do STFC e destinadas a códigos de acesso 0300, 0500 e 0800.
5.8.2

Metodologia

5. 8.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a
códigos de acesso não geográficos, discriminando as ferramentas de geração de faturas
e os endereços de armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

b) lista de feriados programados nas centrais.
5.8.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:
a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05;

b) 5h55 às 6h05;
c) 6h55 às 7h05;
d 8h55 às 91105;
)
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e) 11h55 às 12h05;
f) 13h55 às 14h05;
g) 17h55 às 18h05; e

h) 20h55 às 21h05.
5.8.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.
5.8.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações destinadas a
códigos de acesso não geográficos;

b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas
destinadas a códigos de acesso não geográficos utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);
e
e) verificar a procedência destas reclamações, analisando--se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
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5.8.2.3 Chamadas Destinadas a Código de Acesso Não Geográfico

5.8.2.3.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
destinadas a código de acesso não geográfico 0300 (0300 e 0303).

5.8.2.3.2 Com base no universo de chamadas destinadas a código de acesso não geográfico 0300,
agrupando todas as faixas horárias descritas no item 5.8.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a
duração da chamada:
a) até 3(três) segundos;
b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e
0) acima de 30 (trinta) segundos.

5.8.2.3.3 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a).
5.8.2.3.4A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes, verificando a correta tarifação, confrontando os valores faturados com as tarifas

homologadas pela Anatel para o Plano Básico do STFC, considerando a respectiva modulação
horária.
5.8.2.3.5 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as

irregularidades encontradas devem constar do Anexo VIII.
5.8.2.4 Chamadas Destinadas a Código de Acesso Não Geográfico 0500
5.8.2.4.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
destinadas a código de acesso não geográfico 0500.

5.8.2.4.2 Obter amostra para os arquivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita do
item 5.1.2.2, a).

5.8.2.4.3 A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes, verificando a correta tarifação, confrontando os valores faturados com o valor
máximo referente à utilização definido no inciso I do item 6.1.1 da Norma sobre Registro de
Intenção de Doação a Instituição de Utilidade Pública, Utilizando Serviços de Telecomunicações,
ou em ato que vier a atualizar tal valor.
5.8.2.4.4 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo VIII.

5.8.2.5 Chamadas Destinadas a Código de Acesso Não Geográfico 0800
5.8.2.5.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
destinadas a código de acesso não geográfico 0800.
5.8.2.5.2 Obter amostra para os arquivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita do
item 5.1.2.2, a).
5.8.2.5.3A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes, verificando se houve qualquer tipo de tarifação.
5.8.2.5.4 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as

irregularidades encontradas devem constar do Anexo VIII.

5.8.2.5.5 Caso não tenham sido contemplados bilhetes de registro de chamadas relativos a'
chamadas destinadas a algum dos tipos de códigos de acesso não geográficos (0300, 0500 ou
0800) nos registros obtidos no item 5.8.2.1.1, definir, em conjunto com a prestadora, um novo
Página 26 de 44

PlocechmentodeFlscahmmpamoAcomvanlmwmoeComoledosProcessosd '

período que contenha chamadas destinadas aos referidos códigos não geográficos, de modo a
possibilitar a fiscalização de seu processo de tarifação, solicitando novos bilhetes de registro de
chamadas relativos ao período definido.
5.8.3

Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.8.3.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao processo de tarifação de chamadas
'
destinadas a códigos de acesso não geográficos 030066:a) não houve cobrança de chamadas com duração de ate' 3 (três) segundos, ressalvados
os casos de chamadas sucessivas;

b) todas as chamadas, em horário normal, com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta)
segundos foram tarifadas pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos;

c) todas as chamadas, em horário normal, com duração superior a 30 (trinta) segundos
foram tarifadas obtendo-se o valor máximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da
chamada convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do
minuto correspondente ao Plano Básico da modalidade Local;

d) todas as chamadas, em horário reduzido e com duração superior a 3 (três) segundos,
foram tarifadas com a cobrança de um Valor de Chamada Atendida (VCA);

e) as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel; e

f) não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado,
com o motivo determinado.
5.8.3.2 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao processo de tarifação de chamadas
destinadas a códigos de acesso não geográficos 0500 se as tarifas praticadas pela prestadora, por
chamada encaminhada, estavam de acordo com o estabelecido pela Anatel, conforme valores e
condições estabelecidos na Norma sobre Registro de Intenção de Doação a Instituição de
Utilidade Pública, Utilizando Serviços de Telecomunicações, ou em ato que vier a atualizar tais
valores e não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado,
com o motivo determinado.
5.8.3.3 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao processo de tarifação de chamadas
destinadas a códigos de acesso não geográficos 0800 se não houve nenhum tipo de cobrança ao
- usuário originador deste tipo de chamada e não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado.

5.9

PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE CHAMADAS DESTINADAS A CORREIO DE VOZ

5.9.1

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas a correio de voz e' aquele
aplicado a chamadas realizadas entre acessos do STFC, em que não houve atendimento e, por
consequência, a chamada foi encaminhada para o correio de voz.
5.9.2

Metodologia

5.9.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) metodologia utilizada para identificar chamadas encaminhadas para correio de voz,
com a informação de como tais chamadas são discriminadas nos bilhetes de tarifação e
como são tratadas pelo sistema de faturamento; e

4/39 "T“/,,,:
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b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadasmdestinadas a correio.
de voz, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.

5.9.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações destinadas a
correio de voz;

b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas
destinadas a correio de voz utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.9.2.3 Verificação em Campo

5.9.2.3.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.

5.9.2.3.2 Antes de ir a cada central a ser testada deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;

b) terminais de destino em centrais localizadas dentro da Area Local a ser testada; e
c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.

5.9.2.3.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
registro de chamadas, gerar chamadas encaminhadas para correio de voz desligadas da seguinte
forma:
a) 2 (duas) durante a mensagem característica do correio de voz;

b) 2 (duas) com menos de 3 (três) segundos, contados a partir do sinal audível que
acompanha a mensagem característica do correio de voz; e
c) 2 (duas) com mais de 3 (três) segundos, contados a partir do sinal audível que
acompanha a mensagem característica do correio de voz.
5.9.2.3.4 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.
5.9.2.3.5 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.

5.9.2.3.6 Preencher o quadro apropriado no Anexo IX com os dados coletados pela função
telefonógrafo e respectivos bilhetes de registro de chamadas, comparando-os em seguida.
5.9.2.3.7 Preencher o Anexo IX com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

tarifação.
5.9.2.4 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.9.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se não houve
indicação de tarifação em chamadas terminadas durante a mensagem característica do correio de
voz ou com menos de 3 (três) segundos, contados a partir do sinal audível que acompanha a
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FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado.
5.9.2.4.2 0 item de verificação e' considerado com irregularidades se a condição exposta no item
anterior não for satisfeita.
5.10

«PROCESSO DE TARIFAÇÃODECHAMADAS SUCESSIVAS. . ,

5.10.1 Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação de chamadas sucessivas é aquele aplicado para chamadas com duração
inferior a 30 (trinta) segundos, efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, e
quando o intervalo entre o ﬁnal de uma ligação e o início da seguinte for inferior a 120 (cento e
vinte) segundos, sendo tarifadas como uma única ligação, cuja duração é igual ao somatório das
durações das chamadas sucessivas ou igual ao tempo de tarifação mínima.
. _5_.10.2 ,Metoldologia

.

5.10.2.1 Solicitar à prestadora a topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas
sucessivas, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento
e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.

5.10.2.2 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:

a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05;

b) 5h55 às 6h05;
c) 6h55 às 7h05;

d) 8h55 às 9h05;
e) 11h55 às 12h05;
f) 13h55 às 14h05;
g) 17h55 às 18h05; e

.

h) 20h55 às 21h05.

5.10.2.3 Ém função das ' características“ da. prestadora fiscalizada-'e ferramentas "de "fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.
5.10.2.4 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de chamadas sucessivas;
b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas
sucessivas utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
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5.10.2.5 Análise dos Dados Obtidos

5.10.2.5.1 Com base no universo de chamadas, agrupando todas as faixas horárias descritas no
item 5.10.2.2, selecionar os bilhetes relativos a chamadas com duração inferior a 30 (trinta)
segundos.
5.10.252 Efetuar análise do universo de chamadas, localizando registros sucessivos, ou seja,
--«regi-stros de chamadas efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, com intervalo
entre o final de uma ligação e o início da seguinte inferior a 120 (cento e vinte) segundos.

5.10.2.5.3 Obter amostra de grupo de chamadas sucessivas utilizando a fórmula de população
finita do item 5.1.2.2, a). A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as
faturas dos assinantes selecionados e verificar se cada grupo de chamadas subsequentes e' tarifado
como uma única ligação, cuja duração é igual ao somatório das durações das chamadas
sucessivas ou igual ao tempo de tarifação mínima.
5. 10.2.5. 4 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho a amostra utilizada e as

irregularidades encontradas devem constar do Anexo X.
5.10.2.6 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.10.2.6.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todas as
chamadas foram tarifadas corretamente e não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado.
5.10.2.6.2 O item de verificação e considerado com irregularidades se a condição exposta no item
anterior não for satisfeita.

5.11

PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE CHAMADAS A COBRAR

5.11.1 Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas a cobrar, para fins deste Procedimento, é
aquele aplicado a chamadas originadas a partir de acessos do STFC e destinadas a acessos do
STFC, em que a parte tarifada é aquela que recebe a chamada, ou terminal de destino.
5.11.2 Metodologia

5.11.2.1 Informações a obter junto à prestadora:
a) cadastro de assinantes discriminados por plano de serviço;

b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas a cobrar,
discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e
tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

e) cópia do descritivo dos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora, discriminados por modalidade de serviço, incluindo os valores cobrados;
d) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem; e
e) lista de feriados programados nas centrais.
5.11.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:

a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05;
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h) 20h55 às 21h05.
5.11.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.

5.11.2.2 Análise de reclamações de usuários:

__a) obter uma relação de reclamações junto aIQI sistema de atendimento aIQ uIsuérioI da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de chamadas a cobrar;
b) obter uma amostra de reclamações relacionadas à cobrança indevida de chamadas a
cobrar utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e
c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.11.2.3 Verificação em Campo quanto à Programação de Feriados da Central
5.11.2.3.1 Obter uma amostra de centrais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);

5.11.2.3.2 Verificar, por meio de acesso direto ao software gerenciador da central fiscalizada, se
os feriados nacionais foram programados de maneira correta.
5.11.2.4 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

5.11.2.4.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.

5.11.2.4.2 Antes de ir a cada central a ser testada, deve—se verificar a disponibilidade das
seguintes ferramentas para a execução do teste:

a) terminal de reserva técnica e “respectivo aparelho telefônico na “central alser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;
b) terminais de destino em centrais localizadas dentro e fora da área de tarifação a ser
testada; e
c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.

5.11.2.4.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
registro de chamadas, gerar chamadas locais com as seguintes durações:

a) desligada durante a mensagem informativa.
b) menor que 6 (seis) segundos, contados a partir do término da mensagem informativa;

c) entre 6 (seis) e 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa; e

Página 31 de 44

_, I

ªº maior que 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensageIH
informativa.

5.11.2.4.4 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.

—5.—11—.-2.—4-.5 Obter, junto à prestadora,- os bilhetes de registro de chamadas dosrtestes efetuados.
5.11.2.4.6 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivos bilhetes de
registro de chamadas. Preencher o quadro apropriado no Anexo XI.
5.11.2.4.7 Diz—se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas a
cobrar se os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem incoerentes com os respectivos
registros extraídos do telefonógrafo.
5.11.2.4.8 Preencher o Anexo XI com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

tarifação. .
5.11.2.5 Validação de Faturas para Chamadas a Cobrar na Modalidade Local

5.11.2.5.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
locais a cobrar.
5.11.2.5.2 Com base no universo de chamadas locais a cobrar, agrupando todas as faixas horárias
descritas no item 5.11.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:
a) menor que 6 (seis) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa;
b) entre 6 (seis) e 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa; e
0) maior que 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa.

5.11.2.5.3 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a).

5.11.2.5.4A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes de destino (selecionar somente assinantes da prestadora fiscalizada), verificando a qual
plano de “serviço tais assinantes es'tão'vin'Culados é a'correta tarifação, cOnfrontando 'os valores
faturados com os valores estabelecidos pela Anatel, considerando a modulação horária.
5.11.2.5.5 Caso 0 Plano Básico de serviço e o PASOO dos assinantes de destino não tenham sido
contemplados na amostra coletada no item 5 .1 1.2.5.3, utilizar a relação de assinantes, informada
pela prestadora, correspondente ao plano não contemplado e localizar no arquivo solicitado no
item 5.11.2.1.1 bilhetes de registro de chamadas de assinantes do referido plano na quantidade
definida de acordo com o item 5.1.2.2, b). Em seguida, solicitar à prestadora a última fatura

emitida para cada bilhete amostrado e adotar o procedimento de fiscalização de cada plano,
conforme descrito no item anterior.
5.11.2.5.6 Obter um terminal de reserva técnica, programado como AICE, e gerar uma chamada
local a cobrar para o mesmo, verificando se a mesma é completada ou não.

5.11.2.5.7 'O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as

irregularidades encontradas devem constar do Anexo XI.
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5. 11.2. 6 Validação de Faturas para Chamadas a Cobrar na Modalidade LDN

5. 11.2.6. 1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
LDN a cobrar.
5.11.2.6.2 Com base no universo de chamadas LDN a cobrar, agrupando todas as faixas horárias
descritas no item 5.11.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:

a)“ menor que 6 (seis) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa;

b) entre 6 (seis) e 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa; e

e) maior que 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa.

5.11.2.6.3 Para cada um desses grupos, obter amostras paraosarquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item5 1 .22, a)
5.11.2.6.4A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes de destino (selecionar somente assinantes da prestadora fiscalizada), verificando a qual
plano de serviço tais assinantes estão vinculados e a correta tarifação, confrontando os valores
faturados com os valores estabelecidos pela Anatel, considerando a modulação horária da
localidade de destino e degrau tarifário.
5.11.2.6.5 Caso os planos de serviço Básico e PASOO dos assinantes de destino não tenham sido
contemplados na amostra coletada no item 5 .1 1.2.6.3, utilizar a relação de assinantes, informada

pela prestadora, correspondente ao plano não contemplado e localizar no arquivo solicitado no
item 5.11.2.1.1 bilhetes de registro de chamadas de assinantes do referido plano na quantidade
definida de acordo com o item 5.1.2.2, b). Em seguida, solicitar à prestadora a última fatura
emitida para cada bilhete amostrado e adotar o procedimento de fiscalização de cada plano,
conforme descrito no item anterior.
5.11.2.6.6 Obter um terminal de reserva técnica, programado como AICE, e promover a geração
de uma chamada LDN a cobrar para o mesmo, verificando se a mesma e' completada ou não.
5.11.2.6.7 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo XI.

5.11.2.7 Critérios de Regularidade do Item deiVerificação
5.11.2.7.1 Não foram evidenciadas irregularidades, em relação a chamadas a cobrar na
modalidade local, se os feriados nacionais encontram-se corretamente programados nas centrais
que foram objeto de verificação, e se:
a) para assinantes de deStino vinculados ao Plano Básico:

— não houve cobrança de chamadas com duração de até 6 (seis) segundos após o
término da mensagem informativa,
— todas as chamadas, em horário normal, com duração entre 7 (sete) e 30 (trinta)

segundos foram tarifadas pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos,
- todas as chamadas, em horário normal, com duração superior a 30 (trinta) segundos
foram tarifadas obtendo-se o valor máximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da

chamada convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do
minuto correspondente,
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- todas as chamadas, em horário reduzido e com duração superlor a 6 (seis)
segundos, foram tarifadas com a cobrança de um Valor de Chamada Atendida

(VCA),
- não houve cobrança de valores referentes a chamadas locais antes de esgotada a
franquia (200 minutos para Classe Residencial ou 150 minutos para Classes Não

_Residencial e. Tronco), _e _
— as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel.
b) para assinantes de destino vinculados ao PASOO:

- no horário reduzido foi cobrada somente a tarifa de completamento de chamada
(equivalente a quatro minutos),
- no horário normal foi cobrada a tarifa de completamento de chamada (equivalente
a quatro .minutos) mais a tarifa proporcional ao tempo. de utilização convertido em
décimos de minuto,

- as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel, e
- não houve cobrança de valores referentes a chamadas locais antes de esgotada a
franquia, neste caso, 400 minutos para Classe Residencial ou 360 minutos para
Classes Não Residencial e Tronco.

e) para assinantes de destino vinculados ao AICE:
- a chamada a cobrar citada no item 5.11.2.5.6 não foi completada.

d) para assinantes de destino vinculados a outros planos alternativos:
— caso a amostra contemple bilhetes relativos a quaisquer planos alternativos não
obrigatórios oferecidos pela prestadora, a análise quanto à correta tarifação das
chamadas locais a cobrar deverá ser realizada de acordo com as regras estabelecidas
no referido plano alternativo de serviço.
e) não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado,
com o motivo determinado.
' 5.11L2.7.2 Não foram evidenciadas irregularidades, em relação a chamadas a cobrar na"
modalidade LDN, se os feriados nacionais encontram-se corretamente programados nas centrais
que foram objeto de verificação, e se:

a) para assinantes de destino vinculados ao Plano Básico:
- não houve cobrança de chamadas com duração de ate' 6 (seis) segundos após o
término da mensagem informativa,
- todas as chamadas com duração entre 7 (sete) e 30 (trinta) segundos foram tarifadas
pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos, de acordo com a modulação
horária do destino e degrau tarifário correspondente,

- todas as chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos foram tarifadas
obtendo-se o valor máximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da chamada
convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do minuto
correspondente, de acordo com a modulação horária do destino e degrau tarifário
correspondente, e
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— as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo corrio estabelecido pela
Anatel.

b) para assinantes de destino vinculados ao PASOO:
— foi cobrada, do assinante de destino, a tarifa de completamento de chamada

(equivalente a quatro minutos) mais a tarifa proporcional ao tempo de utilização
convertido em décimos de minuto, de acordo com a modulação horária do destino e
degrau tarifário correspondente, e
- as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel.

c) para assinantes de destino vinculados ao AICE:
- a chamada a cobrar citada no item 5.11.2.6.6 não foi completada.
d) para assinantes de destino vinculados a outros planos alternativos:

- caso a amostra contemple bilhetes relativos a quaisquer planos alternativos não
obrigatórios oferecidos pela prestadora, a análise quanto a correta tarifação das
chamadas LDN a cobrar deverá ser realizada de acordo com as regras estabelecidas
no referido plano alternativo de serviço, e
— não houve reclamações procedentes
selecionado, com o motivo determinado.

cadastradas no FOCUS, no período

5.11.2.7.3 O item de verificação é considerado com irregularidades se pelo menos uma condição
exposta nos itens 5.1 1.2.7.1 e 5.1 1.2.7.2 não for satisfeita.

5.12

COMERCIALIZAÇÃO DE CARTÓES INDUTIVOS

5.12.1 Definição do Item de Verificação

A comercialização de cartões indutivos trata do valor cobrado pelos mesmos, para a população
em geral, nos pontos de venda sob responsabilidade da prestadora, em relação às tarifas Vigentes.
5.12.2 Metodologia

5.12.2.1 Antes de se iniciar a atividade em campo, deve--se solicitar à prestadora a relação dos
pontos de venda de cartões indutivos sob responsabilidade da mesma. '
* '
' * '
5.12.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas comercialização de cartões indutivos com valores
acima do valor regulamentado;
b) obter uma amostra de reclamações relacionas à comercialização de cartões indutivos
com valores acima do valor regulamentado, utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e
c)verif1car a procedência destas reclamações, analisando—se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.

5.12.2.3 Verificação em Campo
5.12.2.3.1 Efetuar 0 cálculo do valor de revenda do cartão indutivo, por meio da multiplicação da
respectiva quantidade de créditos pelo valor do crédito vigente.
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5.12.2.3.2 Utilizar amostra de população finita descrita no item“ 5.1.2.2, b), tomando como“
universo o número de pontos de venda de cartões obtidos junto à prestadora, para determinar os
locais que serão verificados em campo.

5.12.2.3.3 Sempre que possível, para melhor caracterizar eventuais irregularidades, nos pontos de
venda selecionados, adquirir um cartão indutivo de cada capacidade disponível e solicitar ao
comerciante nota fiscal, recibo ou outro comprovante de valor da venda.
5.12.2.3.4 Verificar se o valor cobrado pelo cartão indutivo é igual ao valor igual ao valor da
UTP (VTP) vigente multiplicado pela quantidade de créditos do cartão.

5.12.2.3.5 Preencher o quadro apropriado no Anexo XII .
5.12.2.4 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.12.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se o valor
cobrado pelo cartão indutivo for igual ao valor da UTP (VTP) vigente multiplicado pela
.quantidade de créditos do cartão.

5.12.2.4.2 O item de verificação e' considerado com irregularidades se a condição exposta no
artigo anterior não for satisfeita.

5.13

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA

5.13.1 Definição do Item de Verificação

Apresentação dos documentos de cobrança é a obrigatoriedade de uma prestadora do STFC em
apresentar, tratar e entregar aos assinantes os documentos de cobrança de acordo com requisitos
estipulados em legislação.
5.13.2 Metodologia

5.13.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) procedimentos adotados pela prestadora para a emissão e apresentação de seus
documentos de cobrança, incluindo as datas disponíveis ao assinante para o vencimento
da fatura, o período correspondente à cobrança da fatura (para cada data de
vencimento), o período entre a entrega do documento de cobrança e os locais onde as
faturas podem ser pagas;
b) utilizando o método estatístico de população finita descrita no item 5.1.2.2, b),
tomando como universo o número de assinantes da área da prestadora a ser fiscalizada,
solicitar da prestadora uma amostra de faturas emitidas no mês anterior ao período da
fiscalização.

5.13.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas à apresentação dos documentos de cobrança;
b) obter uma amostra de reclamações relacionas à apresentação dos documentos de
cobrança, utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b).

e) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
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5.13.2.3 Análise dos Dados Obtidos V

5.13.2.3.1 Para cada uma das faturas amostradas no item 5.13.2.1, b), observar se todos os
quesitos estipulados abaixo foram atendidos:

a) o documento de cobrança possui o telefone da central de informação e de
atendimento ao usuário da prestadora e da ouvidoria ou órgão de recurso da prestadora,
bem como o código de acesso da central de atendimento da Anatel; b) o documento de cobrança corresponde a 30 (trinta) dias de serviço;
0) o documento de cobrança é apresentado de maneira detalhada, clara, explicativa,

indevassável, discriminando o período que compreende a cobrança do serviço, o tipo e
a quantidade de cada serviço prestado ao assinante, bem como contém todo e qualquer
registro relacionado à prestação do serviço no período, os descontos concedidos,
impostos e eventuais encargos;
..d) aprestadora do STFC na modalidade Local fatura separadamente os serviços de
telecomunicações executados por prestadoras nas modalidades Longa Distância
Nacional e Longa Distância Internacional e serviços que não constituem STFC;
e) a prestadora discrimina no documento de cobrança, de forma clara e adequada, os
valores devidos pelo assinante a outras prestadoras de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo, asseguradas condições justas e não discriminatórias, nos termos dos
contratos e acordos firmados entre elas;

f) o documento de cobrança permite ao assinante o pagamento da fatura em qualquer
dos locais indicados pela prestadora, os quais devem estar convenientemente

distribuídos na localidade. '
5.13.2.3.2 Preencher o quadro apropriado no Anexo XIII .
5.13.2.4 Verificação em Campo

5.13.2.4.1 Para os procedimentos de emissão e apresentação dos documentos de cobrança
enviados pela prestadora, verificar e comprovar diretamente nos sistemas da prestadora:

a) se a prestadora oferece ao assinante, no mínimo, 6 (seis) possíveis datas de
vencimento do documento de cobrança;
b) se _osproced-imentos deemissão e envio dos documentos de cobrança garantem a
entrega dos mesmos com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência a data de
vencimento;

c) se a prestadora na modalidade local, no caso de cobrança conjunta de valores
prestados por prestadoras de outras modalidades do STFC, possui procedimentos que,
mediante solicitação do assinante, permita e emissão separada dos documentos de
cobrança de cada prestadora;

d) se prestadora na modalidade local possui procedimentos para comunicar à respectiva
prestadora de longa distância a falta de pagamento, para que esta tome as providências
cabíveis, de acordo com o Regulamento do STFC.

5.13.2.4.2 Preencher o quadro apropriado no Anexo XIII.

2
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5.13.2.5 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.13.2.5.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todos os
quesitos avaliados nos itens 5.13.2.3.1 e 5.13.2.4.1 foram atendidos e se não houve reclamações
procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado.
5.13.2.5.2 0 item de verificação e' considerado com irregularidades se o item anterior não for
satisfeito.
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ANEXOS

7.1

ANEXO I— FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA PRESTADORA.

7.2
ANEXO II — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR
BILHETAGEM DE CHAMADAS LOCAIS.
7.3
ANEXO , III '— FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO' EM
TELEFONE DE USO PUBLICO DE CHAMADAS LOCAIS, INCLUINDO AS DESTINADAS
AO SERVIÇO MOVEL PESSOAL E AO SERVIÇO MOVEL ESPECIALIZADO.
7.4
ANEXO IV — FICHA DE AVALIAÇÃO ; PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR
BILHETAGEM DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL.

7.5
ANEXO V — FICHA DE AVALIAÇÃO : PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR
BILHETAGEM DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL.
7.6
ANEXO VI — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO DAS
CHAMADAS DESTINADAS AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL OU SERVIÇO MÓVEL
ESPECIALIZADO.
7.7
ANEXO VII — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO EM
TELEFONE DE USO PÚBLICO DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL,
INCLUINDO AS DESTINADAS AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL E AO SERVIÇO MÓVEL
ESPECIALIZADO, E DE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL.
7.8
ANEXO VIII — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE
CHAMADAS DESTINADAS A CÓDIGOS DE ACESSO NÃO GEOGRÁFICOS.

7.9
ANEXO IX — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE
CHAMADAS DESTINADAS A CORREIO DE VOZ.
7.10 ANEXO X — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE
CHAMADAS SUCESSIVAS.

7.11 ANEXO XI — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE
CHAMADASACOBRAR.“ *
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7.12 ANEXO XII— FICHA DE AVALIAÇÃO- COMERCIALIZAÇAO
INDUTIVOS.

DE

CARTOES
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ANEXOS I a XIII
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA PRESTADORA E FICHAS DE AVALIAÇÃO

"Fichas

FIS_PF_004.xls"
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ANEXO XIV
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES

;

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
SUPERINTENDENCIA DE RADIOFREQÚÉNCIA E FISCALIZAÇÃO
GERENCIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO

ANA Hill
ENTIDADE:
CÓDIGO ENTIDADE Nº:
N. º FISTEL:
FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS DAS
PRESTADORAS DO STFC

Motivação: O presente pleito encontra embasamento no art. 19, incisos VI, XI, da Lei Geral de
Telecomunicações:

“ A Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e
para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência,
imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, ”
“Vl. celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a prestação do serviço no regime
público, aplicando sanções e realizando intervenções. "
XI. expedir e extinguir autorização para prestação de serviço no regime privado , fiscalizando
e aplicando sanções. ”

Da competência da Anatel: A Agência tem o dever de garantir o caráter confidencial das
informações técnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis quando solicitado pelas
empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações e considerados pela Anatel como de
cunho confidencial.
A Anatel garante o sigilo de todas as informações apresentadas pelas Prestadoras conforme
preceitua a Lei Geral de Telecomunicações — LGT, em seu art. 39, parágrafo único:
“ Art. 39 Ressalvados os documentos e os autos cuja divulgação possa violar segurança do
País, segredo protegido ou a intimidade de alguém, todos os demais permanecerão abertos à
consulta do público, sem formalidade, na Biblioteca.
Parágrafo único A Agência deverá garantir tratamento confidencial das informações
técnicas, operacionais, econômico-Zznanceiras e contábeis que solicitar às empresas
prestadoras dos serviços de telecomunicações, nos termos do regulamento. ”

Da sanção: A Prestadora que deixar de prestar informações à Agência será sancionada
conforme preceitua 0 art. 173 da Lei Geral de Telecomunicações.

“Art. 173. A infração desta Lei ou das demais normas aplicáveis, bem como a inobservância
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dos deveres decorrentes dos contratos de concessão ou dos atos de permissao, autorizaçao e
serviço ou autorização de radiofrequência, sujeitará os infratores às seguintes sanções,
aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de natureza civil e penal. ”
Do pedido: Desta forma, em conformidade com o disposto na Cláusulas 20.1 do Capítulo XX
dos Contratos de Concessão de Exploração do Serviço Telefônico _Fixo Comutado — STFC,
Contratos PBOA/SPB Nº XX/2006 — ANATEL e PBOA/SPB Nº XX/2006 — ANATEL,
celebrados entre essa concessionária e Agência Nacional de Telecomunicações — Anatel,
notificamos Vossa Senhoria a apresentar em até 10 (dez) dias, a contar do primeiro dia útil após
o recebimento deste, as informações abaixo relacionadas:
Os seguintes documentos e informações:

1 — Cadastro atualizado de [assinantes discriminado por plano de serviço. Detalhar nome do
assinante, CPF/CNPJ do assinante, código de acesso e plano de serviço ao qual pertencem.
2 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas locais, discriminando as
ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e tratamento de bilhetes de
registro de chamadas.
3 — Cópia do descritivo dos planos alternativos locais atualmente comercializados pela
concessionária incluindo os valores cobrados.
4 — Relação e topologia completa de interligação das centrais, indicando quais realizam função
de bilhetagem.

5 — Lista de feriados programados nas centrais.
6 — Bilhetes de registro de chamadas referentes a todas as chamadas originadas em um dia útil,
um sábado e um domingo, ou feriado nacional (definir as datas), do ciclo selecionado, nos
seguintes horários:
e

23:55h (do dia anterior) às 0:05h;

e

5:55h às 6:05h;

o

6:55h às 7:05h;

o

8:55h às 9:05h;

0

10h55 às 11h05;

o

11:55h às 12:05h;

o

13:55h às 14:05h;

0

15h55 às 16h05;
17:55h às 18:05h; e

o

20:55h às 21:05h.

7 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas locais originadas em

Página 42 de 44

PrºcedlmentodeFiscallzwozrmoAcompanlmnentoeControlªdºsProccsws

8 — Relação de TUPs autotarifados da planta da prestadora, incluindo o nome da localidade,
município e área de tarifação a que pertence.
9 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Nacionais, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.
“
10 — Matriz de Degraus Tarifários e Modulação Horária praticados pela prestadora.
11 — Cópia do descritivo de todos planos alternativos de Longa Distância Nacional atualmente
comercializados pela Prestadora incluindo os valores cobrados.
12 — Descrição de todas as promoções envolvendo chamadas de Longa Distância Nacional
eventualmente ofertadas no último ciclode faturamento da Prestadora.

13 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Internacional, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.
14 — Matriz de grupos de países e modulação horária praticados pela Prestadora.

15 — Cópia do descritivo de todos planos alternativos de Longa Distância Internacional
atualmente comercializados pela Prestadora incluindo os valores cobrados.
16 — Descrição de todas as promoções envolvendo chamadas de Longa Distância Internacional
eventualmente ofertadas no último ciclo de faturamento da Prestadora.
17 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a acessos do
SMP ou SME, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.
18 — Matriz de VC e modulação horária praticados para chamadas destinadas ao SMP e SME.
19 — Cópia do descritivo de todos planos alternativos de chamadas destinadas ao SME ou SER
atualmente comercializados pela prestadora incluindo os valores cobrados.
20 — Descrição de todas as promoções envolvendo chamadas destinadas ao SMP ou SME
eventualmente ofertadas no último ciclo de faturamento da Prestadora.
21 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Nacional, Longa Distância Internacional e destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou Serviço
Móvel Especializado originadas em TUP.

22 — Matriz de degraus dos centros de área de tarifação.
23 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a códigos de
acesso não geográficos, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.
Página 43 de 44

Procedimento de Pi

aizacaomraoAcoriipanhwcmoeControledosProcebSºsdelauf—acãodoSemcoTelefon

Comutado/FISPF004/Versaoo
24 — Metodologia utilizada para identificar chamadas encaminhadas para correio de voz, com a
informação de como tais chamadas são discriminadas nos bilhetes de tarifação, e como são
tratadas pelo sistema de faturamento.
25 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a correio de
voz, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e
tratamento de bilhetes de registro de chamadas.
26 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas sucessivas,
discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e
tratamento de bilhetes de registro de chamadas.

27 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas a cobrar, discriminando
as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e tratamento de bilhetes
de registro de chamadas.
28 — Relação atualizada de Pontos de Venda de cartões indutivos sob responsabilidade da
prestadora.
29 — Procedimentos adotados pela prestadora para a emissão e apresentação de seus
documentos de cobrança, incluindo as datas disponíveis ao assinante para o vencimento da
fatura, o período correspondente à cobrança da fatura (para cada data de vencimento), o período
entre a entrega do documento de cobrança e os locais onde as faturas podem ser pagas.
30 — Amostra de faturas emitidas no mês anterior ao período da fiscalização (conforme definido
no item 5.13.2.1, b) do Procedimento de Fiscalização).

Obs.: Todas as informações requeridas devem ser geradas eletronicamente em excel
(*.xls) ou formato texto (*.txt) limitado por colunas.
As informações acima solicitadas deverão ser fornecidas no prazo máximo de 10 (dez) dias,
sob pena de incorrer na sanção prevista no Capítulo XXVI, cláusula 26.1 do Contrato de
Concessão.

Credencial nº:

Representante da Entidade:
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Eduardo Marinho da Silva
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De:

Eduardo Marinho da Silva

ªct FL M)?" $i

Enviado

sexta-feira, 27 de julho de 2007 16:39

&

em:

j

\th _ __

ó,,—

”ham; .::.—f)"

Para:

Maria Auxiliadora dos Santos

Cc:

Lucia Elena de Paiva; Antonio Roberto Zanoni; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro;
Flavio Garcia Silva; Viviane Soares Piccinin; Elson Jose da Silva

Assunto:

Publicação no Norte - Procedimento de Fiscalização - FlS.PF.OO4 versão PILOTO

Cºrltl'ºle:

Destinatário

Entrega

Maria Auxiliadora dos Santos

Lucia Elena de Paiva
Antonio Roberto Zanoni

Falhou: 27/07/2007 16:39 '

Sergio Bastos Blanco
Ricardo de Holanda Melo Montenegro Falhou: 27/07/2007 16:39

Flavio Garcia Silva
Viviane Soares Piccinin

Elson Jose da Silva

Prega Dôra,

Solicitamos tornar obsoletos os seguintes documentos disponibilizados no Sistema Norte:
-

“METODOLOGIA PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS OBRIGACOES DAS
PRESTADORAS DO STFC - Classe 4: Processos de Tarifação” — SRF.MT.004, Versão 2;
“METODOLOGIA - CLASSE 4 — REQUERIMENTO DE INFORMACOES”; e
“METODOLOGIA — FICHAS DE AVALIAÇÃO — CLASSE 4”.

Para substitui-los, encaminhamos o documento “PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE TARIFAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÓNICO
FIXO COMUTADO”, FIS.PF.004, que deverá ser disponibilizado no Norte, junto ao tipo de documento
“Procedimento de Fiscalização”, como versão PILOTO (aprovada pelo Superintendente de Radiofreqiiência e
Fiscalização Substituto).

Desde já, agradecemos a atenção.

Att.
Eduardo Silva
RFFCFl
R. 23 89

27/07/2007

Eduardo Marinho da Silva
De:

Norte [ADTOD©anatel. gov. br]

Enviado em: terça—feira, 31 de julho de 2007 16:17
Assunto:

Inclusão de novo documento no Norte

Prezado(a) Servidor(a),

Inclusão de documento

-

_-

j

_

.

1. ..

.

. ,

. __

.Orgao responsavel, RFFÇFl

Título: PROCEDIMENTO DE FISCALIZACAOPARA O ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS
DE TARIFAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO
Descrição Este documento apresenta os procediemtnos de verificação do cumprimento dos requisitos de
“ª ' '
ªtarifação estipulado para as concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) pela
Agenda Nacional de TelecomunicaçõesA.natei
»
»

"fª?o
viªgehci' :-f—~3—1/Q7j/2007?

31/07/2007

WW,. _.)

A ADTOD informa que o documento abaixo foi publicado no Norte - Sistema de Acervo Normativo — Módulo: Normas Internas.

Eduardo Marinho da Silva

,
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De:

Jose Antonio da Silva Galli

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 11:48

Para:

Eduardo Marinho da Silva

Assunto:

RES: Link para o documento FIS.PF.004 disponibilizado no Norte

.
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Thanks!
José Antonio da Silva Galli

(61) 2312 2451
"(61) 2312 2650
PBCPA - PBCP - SPB
ANATEL

-----Mensagem original--—-—
De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: terça—feira, 7 de agosto de 2007 11:34
Para: Jose Antonio da Silva Galli
- —
»
-— ~~
~.Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro, Flavio Garcia Silva
Assunto: Link para o documento FIS. PF. 004 disponibilizado no Norte
Prezado Galli,

Estou lhe encaminhando o arquivo .doc do FIS.PF.004 inserido em consulta interna, com o controle de alterações limpo,
para que você possa trabalhar em cima e registrar apenas as alterações sugeridas por você.
Caso opte por baixar o arquivo do Norte, será necessário aceitar todas as alterações antes de trabalhar em cima (falha
nossa!). Segue o link para acesso ao arquivo do FIS.PF.004:
http://sistemasnet/Norte/scripts/servidor/Dooumento/DocsContaCIique.asp?
Pasta=DocumentosSGA&Postld=PF00000492 .doc&idDocumento=492

Caso você prefira registrar as sugestões no arquivo Word, favor encaminha—las via Memorando à RFFCF. Caso opte por
inseri—las via SACP, indicamos que a Consulta interna nº 323 está aberta a contribuições até as 23:59:59 de hoje.
Dessa forma, se for necessário solicitar prazo adicional para contribuir via SACP, favor solicitar justificadamente via email, ainda hoje, para que possamos obter a autorização do RFFCF até o fim do expediente.
Qualquer dúvida, estou à disposição.
. Em relação a abrangência das autorizadas, ocorre diferente do que havia lhe dito:

Termos de Autorização:
'
espelhos (abrangência definida pela empresa)— PBOA possui consolidado de Termos de
Autorização;
'
espelhinhos (abrangência por município) - PBOA possui consolidado de Termos de
Autorização;
'
novas autorizadas (abrangência por Código de Numeração ou pro região do PGO) Termos de Autorização muito variados.

Um abraço,
Eduardo SilvaRFFCF1
R.2389

07/08/2007

ª». .
'Éduªdo Marinho da Silva
De:

Jose Antonio da Silva Galli

Enviado
em:

quinta-feira, 9 de agosto de 2007 11:40 ,

Para:

Eduardo Marinho da Silva

Cc:

'

. Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Flavio Garcia Silva; Vanderlei Campos; Eduardo
Marques da Costa Jacomassi

Assunto:

RES: Link para o documento FIS.PF.004 disponibilizado no Norte

Caro Eduardo,

Conforme combinado, estou encaminhando minuta comentada do Procedimento de Fiscalização para verificação
do cumprimento dos requisitos de tarifação estabelecidos para as concessionárias do STFC, que esteve em
consulta pública (n.º 323) para sua consideração. (com atraso de um dia, se considerarmos o que pretendia
fazer!)
Aproveito a oportunidade para parabenizar a você e a todos os envolvidos neste trabalho de elaboração de tal

.procedimentºpelºelevadºniveltecnicoªlcançªdºnºtempº...cºnsid,erad9.parª.__tal-_.-,-,_.. _.

..

,.

Ate.osamente,

José Antonio da Silva Galli

(61) 2312 2451
(61) 2312 2650
PBCPA - PBCP - SPB
ANATEL

-----Mensagem original—---De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 12:12
Para: Jose Antonio da Silva Galli
Assunto: RES: Link para o documento FIS.PF.004 disponibilizado no Norte
Ok Galli, é isso mesmo.

Abraçdl

—---—Mensagem original----De: Jose Antonio da Silva Galli
Enviada em: terga-feira, 7 de agosto de 2007 12:09
Para: Eduardo Marinho da Silva
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Flavio Garcia Silva
Assunto: RES: Link para o documento FIS. PF.004 disponibilizado no Norte

Amigo Eduardo,
Vou optar pela primeira sugestão, lembrando que terei um prazo ligeiramente aumentado,
conforme conversa que tivemos hoje pela manhã, OK? Até sexta-feira próxima, dia 10/8/2007, foi
o que entendi... mas até amanhã encaminharei o documento que veio anexado à sua mensagem
original com as sugestões.

Agradeço esclarecimento sobre os termos de autorização...
Boa tarde,

José Antonio da Silva Galli

09/08/2007

(61) 2312 2451
(61) 2312 2650
PBCPA — PBCP - SPB
ANATEL

,,

----- Mensagem original----De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 11:34
Para: Jose Antonio da Silva Gaili
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Flavio Garcia Silva
Assunto: Link para o documento FIS.PF.OO4 disponibilizado no Norte
Prezado Galli,

Estou lhe encaminhando o arquivo .doc do FIS.PF.OO4 inserido em consulta interna, com o controle de '

alterações limpo, para que você possa trabalhar em cima e registrar apenas as alterações sugeridas por
você.
Caso opte por baixar o arquivo do Norte, será necessário aceitar todas as alterações antes de trabalhar
em cima (falha nossa!). Segue 0 link para acesso ao arquivo do FlS.PF.004:
http://sistemasnet/Norte/scripts/servidor/Doeumento/DocsContaClique.asp?
Pasta=DocumentosSGA&Postld=PF00000492 .doo&idDocumento=492

v-Casorvocêprefira registrar as.-sugestões no arquivo Word,— favor-encaminha-las via Memorando à — RFFCF. Caso opte por inseri-las via SACP, indicamos que a Consulta Interna nº 323 está aberta a
contribuições até as 23:59:59 de hoje. Dessa forma, se for necessário solicitar prazo adicional pa.
contribuir via SACP, favor solicitarjustificadamente via e-mail, ainda hoje, para que possamos obter a
autorização do RFFCF até o fim do expediente.

Qualquer dúvida, estou à disposição.
Em relação a abrangência das autorizadas, ocorre diferente do que havia lhe dito:

Termos de Autorização:
.'
espelhos (abrangência definida pela empresa) - PBOA possui consolidado de Termos de
Autorização;
"
espelhinhos (abrangência por município) - PBOA possui consolidado de Termos de
Autorização;
"
novas autorizadas (abrangência por Código de Numeração ou pro região do PGO) - Termos
de Autorização muito variados.

Um abraço,
Eduardo Silva

RFFCF1H
R. 2389

09/08/2007
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PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA '
O ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS '
PROCESSOS DE TARIFAÇÃO D0 SERVIÇO

ANÁTEL

TELEFÓNICO FIXO COMUTADO

“MMM

VERSÃO] » VIGÉNCIA *
PILOTO

31/7/2007

]

OBJETIVO

1. 1 _ Este documentoapresenta os procedimentos de verificação do cumprimento. dos requisitos
de tarifação estipulados para as concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)
pela Agência Nacional de Telecomunicações- Anatel.
1.2
O conjunto de infomações do presente Procedimento de Fiscalização tem por objetivo
possibilitar a fiscalização dos requisitos para tarifação, por meio de itens de verificação listados
no item 5.1.3 do presente documento.

2

APLICAÇÃO

2.1

Este Procedimento e aplicável às áreas de atuação estabelecidas no Plano Geral de

Outorgas, para cada concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado, destinado ao uso
público em geral.
«

2.2
A metodologia de verificação de cada item é voltada para a fiscalização do cumprimento
do mesmo pela prestadora, segundo um determinado tamanho de amostra que permite inferir,
com um grau de confiança e precisão predeterminados, sobre toda sua área de atuação.

2.3
A critério da Anatel, o procedimento para cada item de verificação poderá ser aplicado
pontualmente, sem levar em conta o tamanho da amostra. '
2.4

Este Procedimento de Fiscalização aplica-se somente às concessionárias do STFC.

3

REFERENCIAS

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

a) Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado pelaResolução nº
426, de 9 de dezembro de 2005;

b) Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado nas modalidades
Local, LDN e LDI vigentes;
c) Norma para Alteração da Tarifação do Plano Básico do Serviço Telefônico Fixo
Comutado na Modalidade Local Prestado em Regime Público, aprovada pela Resolução
nº 423, de 6 de dezembro de 2005;
d) Regulamerito de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso

do Público em Geral — STFC Prestado no Regime Público, aprovado pela Resolução nº
424, de 6 de dezembro de 2005;

e) Plano Alternativo de Serviço de Oferta Obrigatória na modalidade local, aprovado

pela Resolução nº 470450, de 7 de dezembro de 2006;

Elaboração
Fernando Ferreira Ribeiro
Jefferson Correa Andrada
João Belmiro Serra de Freitas
José Antonio da Silva Galli
Maurício Peroni

Verificação
Eduardo Marinho da Silva

AproVação

]

f) Regulamento do Acesso Individual Classe Especial — AICE, do Serviço Telefônico
Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral— STFC, aprovado pela Resolução
nº 427, de 16 'de dezembro de 2005;
g) Norma Sobre Condições de Prestação de Serviços de Telefonia para Chamadas
Destinadas a “Assinante 0300”, aprovada pela Resolução nº 388, de 7 de dezembro de
2004;

Sérgio Bastos Blanco
José Joaquim de Oliveira

Instrumento Deliberativo

Página 2 de 444443 |

Proccdínicnt

çã_o_para () Acompanhamento (: Conlmlc dos Processos do Iarit

Çomtado lFIS "20wlçrsão P,

li) Norma sobre Registro de Intenção de Doação a Institmçao de Utilidade Publica,
utilizando serviços de telecomunicações aprovada pela Resoluçao nº 264, de 13 de
junho de 2001;

i) Regulamento de Numeração do Serviço Telefonico Fixo Comutado aprovado pela
Resoluio n.º 86 de 30de dezembro de 1998°

5.1.1.7 A averiguação do cumprimento dos requisitos correspondentes aos itens de verificação
neste documento é feita mediante a realização de chamadas e outras verificações pertinentes.
5.1.1.8 As centrais telefônicas onde serão aplicados os testes de verificação são sistemas que
estão operando em tempo real e em operação comercial e que, portanto, não podem ter o
funcionamento normal perturbado; consequentemente, devem ser utilizados, na maioria dos
casos, terminais de reserva técnica das centrais para a geração de chamadas, quando necessário.

“Sq—de—ZGéG—dezembse—de—l—EJlM—ﬂnmso II da Seção V doreg=ulamentoacima.)
5.1.1.9 A avaliaçãoidas prestadoras do STFC na modalidade Longa Distância Nacional deve ser
feita nas centrais de comutação com interconexão com a modalidade Local.

a
re ulamenta ão do SPFC trata o 0800 como um servi o onde ocorre tarifa ão reversa
simplesmente. Os descontos são função da criação de Planos Alternativos de Serviçº
por parte da concessionárias/autorizadas do STFC que podem prever “desconto por
volume’ or exem lo.

5.1.1.10 Os testes devem ser:
a) controláveis: características das chamadas simuladas como, por exemplo, identidades
do originador e do recebedor, tempo de duração, etc., devem ser programáveis;

j) Regulamento sobre Áreas Locais para o Serviço Telefônico Fixo Comutado
Destinado ao Uso do Público em Geral — STFC, aprovado pela Resolução nº 373, de 3
de junho de 2004, e alterado pela Resolução nº 389, de 9 de dezembro de 2004; e

b) observáveis: devem ser observados dados de saida fornecidos pela central de modo a
ser favorecida uma comparação confiável entre resultados previstos e obtidos, e

c) reprodutíveis: passíveis de repetição em qualquer época, sob idênticas condições,
para permitir a constatação de eventuais melhorias ou degradações de qualidade do
sistema.

k) Atos com tarifas vigentes.

4

5.1.1.11 O enfoque'do Procedimento é predominantemente funcional, desde que visa verificar a
funcionalidade dos processos de forma sistêmica.

DEFINIÇÓES

Para efeitos deste Procedimento são adotadas as definições constantes da regulamentação
referenciada na Seção 3.

5
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
RELATIVOS A TARIFAÇÃO DO STFC

DE

FISCALIZAÇÃO

DOS

ITENS

5.1.1. 12 Os procedimentos de verificação em campo de cada item de verificação encontram-se
descritos nos itens 5.2 a 5.13 deste documento.
5.1.1.13 Os resultados obtidos quando da execução de tais procedimentos devem subsidiar o
preenchimento da Ficha de Avaliação referente a cada item de verificação.

5.1.1.14 Para cada: concessionária auditada/fiscalizada, deve-se preencher uma Ficha de

5.1

DISPOSIÇÓES GERAIS

5.1.1

Metodologia e Procedimentos

Identificação da Prestadora, que consta do Anexo I .

5.1.1.1 Este Procedimento de Fiscalização e composto pela descrição das instruções
desenvolvidas para a averiguação do cumprimento de cada item de verificação da classe

intitulada processos de tarifação.
5.1.1.2 Antes de iniciar os trabalhos em campo, devem ser consultadas todas as informações
pertinentes a este Procedimento de Fiscalização, disponibilizadas no sistema Norte.

5.1.1.3 Foi utilizada como referéncia para a elaboração deste documento a Metodologia para
Acompanhamento e Controle das Obrigações das Prestadoras do STFC - Classe 4: Processos de
TarifaçãoNersão “2” — SRF.MT.004, de 28 de abril de 2004.
5.1.1.4 A Metodologia citada no item anterior tornar-se-á obsoleta no Sistema Norte, após a
publicação deste documento no referido sistema.

5.1.1.15 Durante a fase de elaboração do Plano Anual de Fiscalização, as áreas responsáveis
pelos temas envolvidos neste Procedimento poderão sugerir o direcionamento dos trabalhos de
fiscalização a necessidades específicas.

5.1.1.16 A amostra 'de centrais, quando necessária, deve ser calculada utilizando-se a fórmula de
população finita presente no ítem 5.1.22, b) e considerando como universo o número de áreas de
tarifação da concessionária. Deve ser considerada, no mínimo, uma central por área de tarifação
de modo a contemplar com a maior abrangência possivel a estrutura de tarifação apresentada pela
concessionária
5.1.1.17 Antes de se iniciar o procedimento de verificação em campo, deve—se obter junto a
Anatel, por meio de pesquisa aos respectivos Atos, 0 valor máximo das tarifas vigentes e calcular
os seus valores com impostos (ICMS : PIS e Cofins).
5.1.2

5.1.1.5A terminologia “Metodologia” foi substituída por “Procedimento de Fiscalização”, em
cumprimento ao disposto no Título IV, Capítulo II do Regulamento de Fiscalização, aprovado
pela Resolução nº 441, de 12 de julho de 2006, que trata das Normas e Procedimentos de
Fiscalização; sendo assim, fez-se necessaria a elaboração deste documento como Versão “0”, o
qual, posteriormente, deverá seriaprovado por meio de Portaria Normativa.
5.1.1.6 O acesso aos documentos obsoletos, Versões “0” a “”,2 deverá ser feito por meio de

Métodos Estatísticos

Para fins deste Procedimento de Fiscalização, e 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 NUMyEng) podem tomar—se impraticáveis; nesse caso, obtém-se
uma amostra de tamanho uma“,”, de tal forma que, com uma precisão e nível de confiança pré-

solicitação junto à Biblioteca da Anatel.

;

,

Página 3 de W |

Página 4 de 444443 |

....l'ºº

(LLX—gºrpliímggicnntg,ggggjrglc dos Processºs (le

_Mçâg do Serviª Telefônico

realizadas entre acessos do STFC situados em localidades que compõem uma área com
continuidade urbana, mesmo que localizadas em áreas locais distintas (com tratamento local).

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

5.2.2

a) confiança de 95% e precisão de 8%, para os quais tem-se:
”

:

0996NUNIVERSO

%%

a) cadastro de assinantes discriminados por plano de serviço;

.

b) topologia ,e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas locais,
discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de amazenamento e
tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

b) confiança de 80% e precisão de 10%, para os quais tem-se:

e) cópia do descritivo dos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora, incluindo os valores cobrados;
'

1>64NUNIVERSO

xªº/r
5.1.3

Metodologia

5.2.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

""““ 0,0064NUNWERSO +o,954
*

emails-tªs”44444çêmauaaáºgmpªhamautºcºntrºle dn rrºaasgâaeíarifhçãwºserifiçn
Telefºnico!
c'
.

estabelecidos, pode-'se realizar a verificação de mmm, unidades e inferir o resultado para o
número total das Nymymso unidades.

"ªmº"” : 0,04%wa +1,60'

d) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem; e
'

e) lista de feriados programados nas centrais.

Itens de Verificação do Processo de Tarifação do STFC

Os itens de verificação deste Procedimento de Fiscalização são os seguintes:

a) Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas Locais,
b) Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas Locais, Incluindo
as Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao Serviço Móvel Especializado;

5.2.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da- prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamada referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do’ ciclo selecionado, nos seguintes horários:
ota: Não lembro or ue foi
ue todos os momentos de transi ão horária típicos da estrutura de prestação do STFC
modalidade LDN forma contem lados para levantamento de chamadas locais... Eventualmente a
amostra oderá contemplar todas as modalidades de chamadas, assim fica compreensivª)

e) Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância Nacional;

a) 23h55 (do dia anterior) à 0h05;
d) Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância
Internacional;
e) Processo de Tarifação das Chamadas Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou
Serviço Móvel Especializado;

f) Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas de Longa Distância
Nacional, Incluindo as Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao Serviço Móvel
Especializado, e de Longa Distância Internacional;
'
g) Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Códigos de Acesso Não
Geográficos;
11) Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Correio die Voz;

b) 51155 as 6h05;
c) 6h55 às 7h05;

'

d) 8h55 às 91105;

ª

e) 11h55 às 123.1105;
1) 13h55 às 14h05;
g) 17h55 às 18h05; e
h) 20h55 às 21h05.

i) Processo de Tarifação de Chamadas Sucessivasg'a

5.2.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.

j) Processo de Tarifação de Chamadas a Cobrar;

5.2.2.2 Análise de reclamações de usuários:

k) Comercialização de Cartões Indutivos; e
I

1) Apresentação dos Documentos de Cobrança. conforme conVersamos deveria constar
da Classe 6. Entendo ue será a'ustado em futuro róximo.

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas à cobrança indevida de ligações locais;

b) obter uma amostra de reclamações relacionadas à cobrança indevida de chamadas
locais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);

5.2

PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR BILI—IETAGEM DE CHAMADAS LOCAIS

5.2.1

Definição do Item de Verificação

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.

.

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas Locais entre telefones ﬁxos é aquele
aplicado a chamadas realizadas entre acessos do STFC situados numa mesma área local ou
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5.2.2.3.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados pela prestadora, filtrar as
chamadas locais.
5.2.2.3.2 Com base no universo'de chamadas locais, agrupando todas as faixas horárias descritas
no item 5.2.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:

5.2.2.5.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
registro de chamadas, gerar chamadas locais com as seguintes durações:

a) até 3 (três) segundos;

b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e

a) até 3 (três) segundos;

e) acima de 30 (trinta) segundos.
b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e
e) acima de 30 (trinta) segundos.

5.2.2.3.3 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a).
5.2.2.3.4A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes, verificando a qual plano de serviço cada um está vinculado e a correta tarifação,
confrontando os valores faturados com os valores estabelecidos pela Anatel, considerando a
respectiva modulação horária.
5.2.2.3.5 Caso os planos de serviço Básico, PASOO ou AICE não tenham sido contemplados na
amostra coletada no item 5.2.23.3, utilizar a relação de assinantes, informada pela prestadora,
correspondente ao plano não contemplado e localizar no arquivo solicitado no ítem 5.2.2.1.1
bilhetes de registro de chamada de assinantes do referido plano na quantidade definida de acordo
com o item 5.1.2.2, b). Em seguida, solicitará prestadora a última fatura emitida para cada
bilhete amostrado e proceder, então, de acordo com o procedimento de fiscalização de cada
plano, conforme a seguir descrito.
5.2.2.3.6 Com base nas faturas mencionadas no item 5.2.2.3.4, verificar, para os Planos Básico e

PASOO, se os valores de assinatura básica e franquia estão compativeis com os estabelecidos
pela Anatel; para o AICE, se ovalor da assinatura básica está compatível com o valor máximo

5.2.2.5.4 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.
5.2.2.5.5 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.
5.2.2.5.6 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivos bilhetes de
registro de chamadas e preencher o quadro apropriado no Anexo II.

5.2.2.5.7 Diz-se que' há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas locais se
os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem diferentes dos respectivos registros
extraídos do telefonógrafo.
5..22.5.SPreencherª o Anexo II com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de
tarifação.
5.2.2.6 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.2.2.6.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se os feriados
nacionais encontram-se corretamente programados nas centrais que foram objeto de verificação e
se:

a) para assinantes do Plano Básico:
- não houve cobrança de chamadas com duração de até 3 (três) segundos,

estabelecido pela Anatel; e, para os planos alternativos não obrigatórios, se os valores de
assinatura e franquia estão compatíveis com o estabelecido nos respectivos planos de serviço.

ressalvados os casos de chamadas sucessivas,

5.2.2.3.70 111'1mero de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as

- todas-as chamadas, em horário normal, com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta)
segundos foram tarifadas pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos,

irregularidades encontradas devem constar do Anexo H.
5.2.2.4 Verificação em Campo quanto à Programação de Feriados da Central

5.2.2.4.1 Obter uma amostra de centrais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b).

5.22.4.2 Verificar, por meio de acesso direto ao software gerenciador da central fiscalizada, se os
feriados nacionais foram programados nessas centrais de maneira correta.
5.2.2.5 Verificação em Campo quanto a Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

- todas jas chamadas, em horário normal, com duração superior a 30 (trinta) segundos
foram tarifadas obtendo-se o valor máximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da
chamada convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do
minuto Correspondente,
todas as chamadas, em horário reduzido e com duração superior a 3 (três)
segundos, foram tarifadas corn a cobrança de um Valor de Chamada Atendída

(VCA),
5.2.2.5.1 Utilizando o processogjde amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.

- não houve cobrança de valores referentes a chamadas locais antes de esgotada a

,

5.2.2.5.2 Antes de ir a cada central a ser testada, deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:

franquia (200 minutos para Classe Residencial ou 150 minutos para Classes Não
Residencial e Tronco),
- as tarifas e franquia praticadas pela prestadora estavam de acordo com o

a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefonico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo,

estabelecido pela Anatel.
b) para assinantes do PASOO:

b) terminais de destino em centrais localizadas dentro da área local a ser testada; e
c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.
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- no horário reduzido, foi cobrada somente a tarifa de completamento de chamada
(equivalente a quatro minutos
ara efeito de abatimento da fran uia,
(JUSTIFICATIVA: O valor da tarifa de completamento de chamada do PASOO love:
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de_quatro minutos de chamada. Mas este valor não necessariamente será mantido

— no horário normal, foi cobrada a tarifa de completamente de chamada (equivalente

a quatro minutos ara efeito de abatimento da fran uia) mais a tarifa proporcional ao |
tempo de utilização convertido em décimos de minuto,

;

5.2.2.6.2 O item de verificação e' considerado com irregularidades se pelo menos uma condiçao
exposta no item anterior não for satisfeita.
'

5.3
PROCESSO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONE DE USO PÚBLICO DE CHAMADAS
LOCAIS, INCLUINDO AS DESTINADAS AO SERVIÇO MOVEL PESSOAL E AO
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO.

- as tarifas e ﬁanquia praticadas pela prestadora estavam de acordo com o
estabelecido pela Anatel,

5.3.1

- não houve cobrança de valores referentes a chamadas locais antes de esgotada a
franquia, neste caso, 400 (quatrocentos) minutos para Classe Residencial ou 360

cobrança é feita pela aplicação de uma unidade de tarifação (UTP) no atendimento da chamada e
de unidades adicionais a cada 120 segundos, para chamadas destinadas a acessos fixos, e no caso
de chamadas destinadas a acessos do SMP/SME, de unidades adicionais calculadas de acordo
com os valores de comunicação homologados pela Anatel para a concessionária, considerando
.
cada operadora de destino e modulação horária.

(trezentos e sessenta) minutos para Classes Não Residencial e Tronco.
e) para assinantes do AICE:

- em qualquer horário, para assinantes na modalidade pré-paga, foi cobrada a tarifa
de completamento de chamada, limitada a duas vezes o valor do minuto local (MIN),
para chamadas com duração superior a 3 (três) segundos,

Definição do Item de Verificação

'

*

O processo de tarifação de chamadas locais em telefones de uso público é aquele no qual a

5.3.2

Metodologia

5.3.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

- não houve cobrança de chamadas com duração de até 3 (três) segundos,

a) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas locais originadas

ressalvados os casos de chamadas sucessivas,

em TUP;

- todas as chamadas com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta) segundos, para
assinantes na forma de pagamento pré-pago, foram tarifadas pelo tempo mínimo de
tarifação de 30 (trinta) segundos mais a tarifa de completamento por chamada,
limitada a duas vezes o valor do minuto local (MIN),

b) tabela de feriados programada nas centrais; e

e) relação de TUP autotarifados da planta da prestadora, incluindo o nome da
localidade, município e área de tarifação a que pertence.

'

5.3.2.2 Análise de reclamações de usuários:
- todas as chamadas com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta) segundos, para
assinantes na forma de pagamento pós-pago, foram tarifadas pelo tempo mínimo de
tarifação de 30 (trinta) segundos,

a) obter uma ._relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da

Anatel (FOCUS) para um periodo de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações locais originadas

- todas as chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos, para assinantes na
forma de pagamento pré-pago, foram tarifadas obtendo-se () valor máximo entre 30
(trinta) segundos e a duração da chamada convertida em inteiro e décimos de minuto,
multiplicando-o pelo valor do minuto correspondente, mais a tarifa de completamento
por chamada, limitada a duas vezes o valor do minuto local (MIN),

- todas as chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos, para assinantes na
forma de pagamento pós—pago, foram tarifadas obtendo—se'o valor máximo entre 30
(trinta) segundos e a duração da chamada convertida em inteiro e décimos de minuto,
multiplicando-o pelo valor do minuto correspondente,

em TUP;

locais utilizarido a fórmula do item 5.1.2.2, b);

“

e) verificar a procedência destas reclamações, analisando—se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.3.2.3 Verificação em Campo

5.3.2.3.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação.f

- as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel.

.

b) obter uma'amostra de reclamações relacionas a cobrança indevida de chamadas

'

5.3.2.3.20 procedimento descrito neste item deve ser realizado para cada central telefônica
objeto de veriticação.

d) para assinantes de outros planos alternativos:
— caso a amostra contemple bilhetes relativos a quaisquer planos alternativos não
'obrigatórios oferecidos pela prestadora, a análise quanto à correta tarifação das
chamadas, assinatura básica e oferta de franquia deverá ser realizada de acordo com
as regras estabelecidas no referido plano alternativo de serviço.

e) não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado,
com o motivo determinado.

5.3.2.3.3 Antes de ir à central a ser testada, deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
'

a) terminais de reserva técnica e respectivos aparelhos telefônicos do tipo TUP na
central a ser testada;

b) respondedores automáticos ou terminais recebedores em centrais situadas na mesma
Area Local da central a ser testada;
e) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas; e
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5.3.2.3.11 No teste em questão, considera-se que o processo de tarifação de chamadas locais em
telefones de uso público está correto se o número de créditos debitados for igual a:

5.3.2.3.4 Antes da geração das chamadas:
a) solicitar à prestadora que disponibilize um TUP instalado na central a ser testada ou
conﬁgure um terminal de reserva técnica como um TUP;

a)] (um), para chamadas destinadas ao STFC, se a duração da chamada for 115
segundos; ou

b) obter a cadência de queima de créditos do telefone de uso público que será usado
para originar chamadas e preencher o quadro no Anexo 111 com os valores obtidos.

b)2 (dois), para chamadas destinadas ao STFC, se a duração da chamada for 235
segundos._

e) ativar a função telefonógrafo para o número do TUP que será usado para originar

chamadas.

'

5.3.2.3.12 Preencher o quadro no Anexo III com os dados obtidos.
5.3.2.3.13 Para cada central amostrada, verificar diretamente com a concessionária o elemento de

5.3.2.3.5 Preencher o quadro apropriado no Anexo III com o código de acesso do terminal

rede responsável pela geração da cadência de queima de créditos dos respectivos TUP escolhidos.

originador das chamadas.

5.3.2.3.14 Acessar o elemento de rede identificado no item anterior e, por meio da análise da base
de dados, constatar se o valor da cadência, para cada origem e destino determinados, estão
compatíveis com os valores calculados no item 5.3.2.3.7, para destinos do SMP e SME, e
estabelecidos no contrato de concessão, para destinos no STFC (um crédito no atendimento e
outro a cada 120 segundos).

5.3.2.3.6 Para chamadas locais destinadas a acessos do SMP ou SME, pesquisar os valores de
comunicação homologados pela Anatel para a concessionária, considerando cada operadora de
destino e modulação horária, conforme Anexo 3 do Contrato de Concessão Local.
5.3.2.3.7 Utilizando o valor do'crédito, converter a matriz de tarifas em intervalos de tempo
correspondente a um crédito de cartão, conforme indicado abaixo: '

5.3.2.3.15 Para as mesmas centrais acessadas, de acordo com o item anterior, verificar se a tabela
de feriados está programada corretamente, avaliando a cadência de queima de créditos para

chamadas destinadas a acessos do SMP/SME (tarifa reduzida).

umª
5.3.2.4 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

VC
onde:
T e o periodo de incidência da UTP, em segundos, com uma casa decimal e
arredondamento para 0 decimal imediatamente superior.
VC é a designação do valor da chamada com 1 (um) minuto: de duração, no tipo e horário
especificados, conforme o plano básico da prestadora selecionada.

VTP é valor da unidade de tarifação para TUP e TAP.

5.3.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todas as
chamadas foram tarifadas corretamente, não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no periodo selecionado, com o motivo determinado, e os feriados nacionais encontramse corretamente programados nas centrais que foram objeto de verificação.
5.3.2.4.2 O item de verificação e' considerado com irregularidades se a condição exposta no artigo
anterior não for satisfeita.

i

5.3.2.3.8 Considerando os 7 (sete) dias de uma semana, escolher 1 (um) dia e preencher o quadro
no Anexo III. A partir do telefone de uso público, gerar chamadas do STFC local por terminal,
com as seguintes características:!
a) tipo de desfecho: 4 (quatro) atendidas e 2 (duas) não atendidas (uma “não responde”
e uma “ocupado”), com as seguintes durações:

- duração de uma “chamada atendida (completada): 2 (duas) chamadas com 115
segundos e 2 (duas) chamadas com 235 segundos, e

5.4
PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR BILHETAGEMVDE CHAMADAS DE LONGA
DISTANCIA NACIONAL
5.4.1

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas de Longa Distância Nacional entre telefones
fixos é aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a cobrança e feita por tempo de
utilização e as informações relativas às chamadas são registradas, para posterior processamento e
cobrança.
5.4.2

- duração de uma chamada não atendida (“ocupado”, “não responde”,): repõe-se
imediatamente o fone no gancho após o originador reconhecer o evento
correspondente.

Definição do Item de Verificação

Metodologia

5.4.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) relação'e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem;

b) tipos de destino: terminal de reserva técnica ou respondedor automático.
5.3.2.3.9 Preencher o quadro no& Anexo III com os dados obtidos a medida em que as chamadas
forem executadas e ao ﬁnal dos testes solicitar cópia dos registros gerados pelo telefonógrafo.

b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Nacional, _discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

5.3.2.3.10 Há falha no processo“ de tarifação de chamadas locais em telefones de uso público se
forem debitados um ou mais créditos para uma chamada não atendida.

e) matriz de degraus tarifários e modulação horária praticadas;

d) lista de;feriados programados nas centrais;

ª
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prestadora incluindo os valores cobrados; e

deﬁnido o conjunto de chamadas de mesmas características (degrau e modulaçao
horária) selecionadas a partir do universo dessa modulação;

f)descrição de todas as promoções eventualmente ofertadas no último ciclo de
.
faturamento da prestadora.

b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 5.4.2.3.3; e

5.4.2.1.] Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, Um sábado e um domingo,
,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:

c) o número de chamadas do universo utilizado,, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo IV.
'

e) cópia do descritivo de todos planos alternativos atualmente comercializados pela

a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05;

5.4.2.3.5 Com base no “universo de chamadas LDN, agrupando todas as faixas horárias descritas
no item 5.4.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:

b) 51155 às 61105;

a) até 3(três) segundos;

c) 61155 às 7h05',

b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e
c) acima de 30 (trinta) segundos.

d) 8h55 às 91105;

5.4.2.3.6 Para cada um desses grupos, obter amostras para: os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, b). A partir “dos bilhetes de registro de chamadas
amostrados, consultar as faturas dos assinantes selecionados e verificar:

e) 111155 às'12h05;

f) 131155 às 141105;

g) 17h55 às 181105; e
11) 20h55 às 211105.

5.4.2.].2 Em função das caracteristicas da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.
5.4.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores àexecução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações de Longa Distância
'
Nacional;
b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas de
Longa Distância Nacional utilizando a formula do item 5.1.2.2, b); e

e) verificar a procedência destas reclamações, analisando-sc _a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.

a) se chamadas com até 3 (três) segundos de duração não foram faturadas; observar, em
caso de faturamento de chamadas desse tipo, se não se tratam de chamadas sucessivas
antes de se concluir pela irregularidade;
b) se chamadas com duração entre 3 (trés) e 30 (frinta) segundos foram tarifadas com o
Tempo de Tarifação Mínima de 30 (trinta) segundos; e

c) se chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos foram tarifadas
convertendo-se sua duração em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-a pelo valor
da tarifa de utilização correspondente (degrau/modulação horária).

5.4.2.3.7 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não.

a) para cada grupo amostrado em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma
amostra utilizando a fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a);

5.4.2.3 Verificação quanto à Validação de Faturas

b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 5.4.2.3.6.

5.4.2.3.] A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados pela prestadora, filtrar as
chamadas LDN.

c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho a amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo IV.

5.4.2.3.2 Com base no universo de chamadas LDN, para cada faixa horária descrita no item
5.4.2.1.], obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita
da Seção 5.1.2.2, b).

5.4.2.3.3A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes selecionados e verificar a correta tarifação, confrontando os valores faturados com os
valores estabelecidos ou homologados pela Anatel nos planos de serviço correspondentes ou
promocionais praticados, considerando a respectiva modulação horária e degrau tarifário.

5.4.2.3.4 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:
.

5.4.2.4 Verificação em Campo quanto à Programação dc Feriados da Central

5.4.2.4.1 Obter uma amostra de centrais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b).
5.4.2.4.2 Verificar, por ;meio de acesso direto ao software gerenciador da central fiscalizada, se os
feriados nacionais foram programados de maneira correta. "
5.4.2.5 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

5.4.2.5.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra'de
centrais de comutação com iimção de bilhetagem.
:
5.4.2.5.2 Antes de ir a cada central a ser testada, deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:

a) para cada modulação horária em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma
amostra utilizando a fórmula de população finita da Seção 5.1.2.2, a), onde será

Página 13 de 444443 [

Página 14 de 444443 |

to de Fiscaliªgãopara o Acomp.) lamento e Controle dos Processos dc

a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;
b) terminais de destino em centrais localizadas fora da área de tarifação da central a ser
testada e dentro da área de atuação da prestadora que está sendo avaliada; e

c) um cronômetro para. servir como referência da duração das chamadas.
5.4.2.5.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
chamadas, gerar chamadas LDN. com as seguintes durações:

a) até 3 (três) segundos;

'ação dor ªrviço'lªelefô col m

b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Internacional, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

c) matriz de grupos de países e modulação horária praticadas;
d) lista de feriados programados nas centrais;
e) cópia do descritivo de todos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora incluindo os valores cobrados; e

Ddescrição de todas as promoções eventualmente ofertadas no último ciclo de
faturamento da prestadora.

b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos;

»

5.5.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de

c) acima de 30 (trinta) segundos.
5.4.2.5.4 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.
'
'
'
5.4.2.5.5 Obter,junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.
5.4.2.5.6 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivos bilhetes de
registro de chamadas. Preencher'o quadro apropriado no Anexo IV.
5.4.2.5.7 Diz-se que há falha no processo de geração de bilhetes'de registro de chamadas de
Longa Distância Nacional se os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem diferentes dos
respectivos registros extraídos do telefonógrafo.

registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:

a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05;

b) OhSS à 1h05;
c) 4h55 às 5h05;
d) 51155 às 6h05;
e) 12h55 às 13h05;
f) 16h55 às 17h05; e

g) 191155 as 201105.
5.4.2.5._8 Preencher o Anexo IV

tarifação.

com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

_

5.5.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.

'

5.4.2.6 Critérios de Regularidade do ltcm dc Verificação

5.5.2.2 Análise de reclamações de usuários:

5.4.2.6.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todas as
chamadas foram tarifadas corretamente, se não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado e se os feriados nacionais
encontram-se corretamente programados nas centrais que foram objeto de verificação.

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um periodo de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações de Longa Distância
Internacionais;

5.4.2.6.2 O item de verificação e considerado com irregularidades se a condição exposta no item
anterior não for satisfeita.

b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas de

PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR BILHETAGEM DEJCHAMADAS DE LONGA
5.5
DISTANCIA INTERNACIONAL

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.

Longa Distância Internacional utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e

5.5.1

5.5.2.3 Verificação ouanto à Validação de Faturas

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas de Longa Distância Internacional entre
telefones fixos e aquele aplicadó a chamadas dessa classe e no qual. a cobrança e feita por tempo
de utilização e as infomações relativas às chamadas são ' registradas, para posterior
processamento e cobrança.
;
5.5.2

Metodologia

.

5.5.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

.1

«

a) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem;

'j

º

Página 15 de 444443 ]

5.5.2.3.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados pela prestadora, filtrar as
'
chamadas LDI.
5.5.2.3.2 Com base no universo de chamadas LDI, para cada faixa horária descrita no item
5.5.2.1.1, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita
do item 5.1.2.2, b).
5.5.2.3.3A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes selecionados e verificar a correta tarifação, confrontando os valores faturados com os
valores estabelecidos ou homologados pela Anatel nos planos de serviço correspondentes ou
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promocionais praticados, considerando a respectiva modulação horária e pais de destino,
ressalvados os casos de chamadas regionais, conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDI.

a) terminal de, reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;

5.5.2.3.4 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:

b) terminal de destino em outro país; e

a) para cada modulação horária em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma
amostra utilizando a fórmula de população fmita do item 5.1.2.2, a), onde será definido
o conjunto de chamadas de mesmas características (modulação horária e país de
destino) selecionadas a partir do universo dessa modulação;

c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.
5.5.2.4.3 Para cada central amostrada, verificar se a tabela de feriados nacionais está programada
corretamente.

.

5.5.2.4.4 Para cada central a ser testada, de modo a verificar a correta geração dos .,bilhetes de
registro de chamadas, gerar chamadas LDI com as seguintes durações:

b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no ítem 5.5.2.3.3; e

a) até 3 (três) segundos;

c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as

b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos;

irregularidades encontradas devem constar do Anexo V.

:

e) acima de 30 (trinta) segundos.

5.5.2.3.5 Com base no universo de chamadas LDI, agrupando todas as faixas horárias descritas
no item 5 .5.2. 1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:

5.5.2.4.5 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas infomações coletadas pela função

a) até 3(três) segundos;

telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.

b) acima de 3 (três) e ate' 30 (trinta) segundos; e

5.5.2.4.6 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.

e) acima de 30 (trinta) segundos.

5.5.2.4.7 Comparar os dados coletados pela função telefon'ógrafo com os respectivos bilhetes de
registro de chamadas. Preencher o quadro apropriado no Anexo V.

5.5.2.3.6 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivosde chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, b). A partir dos bilhetes de registro de chamadas
amostrados, consultar as faturas dos assinantes selecionados e verificar:_
a) se chamadas com até 3 (três) segundos de duração não foram faturadas; observar, em
caso de faturamento de chamadas desse tipo, se não se tratam de chamadas sucessivas
'
antes de se concluir pela irregularidade;
b) se chamadas com duração entre 3 (três) e 30 (trinta) segundos foram tarifadas com o
Tempo de Tarifação Mínima de 30 (trinta) segundos; e

c) se chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos foram tarifadas
convertendo-se sua duração em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-a pelo valor
da tarifa de utilização correspondente (país de destino/modulação horária).

5.5.2.3.7 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:
'
a) para cada grupo amostrado em que houve irregularidade,.deverá ser realizada uma
amostra utilizando a fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a);

5.5.2.4.8 Diz-se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas de
Longa Distância Intcmacional se os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem diferentes
dos respectivos registros extraídos do telefonógrafo.
5.5.2.4.9 Preencher o Anexo V

com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

tarifação.
5.5.2.5 Critérios de Regularidade do Item de Veril'lcação

5.5.2.5.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se a lista de
feriados nacionais está programada corretamente, se todas as chamadas foram tarifadas
corretamente e se não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período
selecionado, com o motivo determinado.

5.5.2.5.2 O item de verificação e considerado com irregularidades se a condição exposta no item
anterior não for satisfeita.
'
5.6,
PROCESSO DE TARIFAÇÃO DAS CHAMADAS DESTINADAS AO SERVIÇO
MOVEL PESSOAL OU SERVIÇO MOVEL ESPECIALIZADO

b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 552.36;

5.6.1

e) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho, a amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo V.

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas a acessos do SMP ou SME é
aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a cobrança é feita por tempo de utilização e as
informações relativas às chamadas são registradas, para posterior processamento e cobrança.

Definição do Item de Verificação

5.5.2.4 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

5.6.2
5.5.2.4.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.

5.5.2.4.2 Antes de ir a cada central a ser testada, deve—se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
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5.6.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem;
'
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b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a acessos
do SMP ou SME, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

conjunto sdechamadas de mesmas características (VC e modulação horária)
selecionadas a partir do universo dessa modulação;

e) matriz de VC e modulação horária praticados;

b) a partir- dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 56.233; e

d) lista de feriados programados nas centrais;
e) cópia do descritivo de todos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora incluindo os valores cobrados; e

f)descrição de todas: as promoções eventualmente ofertadas no último ciclo de
faturamento da prestadora.

5.6.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:

c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo VI.
5.6.2.3.5 Com basean universo de chamadas destinadas a acessos do'SMP e SME, agrupando
todas as faixas horárias descritas no item 5.6.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da
chamada:

a) até 3(trêS) segundos;
b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e

'

c) acima de 30 (trinta) segundos.

a) 61155 às 7h05;

b) 10h55 às 11h05;

,

5.6.2.3.6 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, b). A partir dos bilhetes de registro de chamadas
amostrados, consultar as faturas dos assinantes selecionados e verificar:

.

c) 15h55 às 16h05; e

a) se chamadas com até 3 (três) segundos de duração não foram faturadas'; observar, em

d) 20h55 às 21h05.
'5.6.2.1.2 Em função das caracteristicas da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
“— disponíveis, os tempos descritos-'no item anterior podem ser expandidos.

caso de faturamento de chamadas desse tipo, se não se tratam de chamadas sucessivas
antes de se concluir pela irregularidade;

b) se chamadas com duração entre 3 (três) e 30 (trinta) segundos foram tarifadas com o
5.6.2.2 Análise de reclamações de usuários:

,

tempo de tarifação mínima de 30 (trinta) segundos; e

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) paraíum período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas à cobrança indevida de ligações destinadas a
acessos do SMP ou SME;

.b) obter uma amostra de reclamações relacionadasa‘ cobrança indevida de chamadas
destinadas a acessos do SMP ou SME utilizando a fórmula do item 5. 1.2.2, b); e
c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,

e) se chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos foram tarifadas
convertendo-se sua duração em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-a pelo valor
da tarifa de utilização correspondente (VC e modulação horária).

5.6.2.3.7 Para cada:irregu1aridade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:
a) para cada grupo ainostrado em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma
amostra utilizando a fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a);

se sistêmicas ou pontuais e suas causas.

5.6.2.3 Verificação quanto à Validação de Faturas

b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 5.6.2.3.6; e

5..62.31 A partir dos bilhetes ,de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
destinadas a acessos do SMP e SME.

c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho a amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo VI.

5.6.2.3.2 Com base no universo de chamadas destinadas a acessosdo SMP e SME, para cada
faixa horária descrita no item 5.6.2. l. 1, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1..22, b).
5.6.2.3.3A partir dos bilhetes [de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes selecionados e verifiéar a correta tarifação, confrontando os valores faturados com os

valores estabelecidos ou homologados pela Anatel nos planos de serviço correspondentes, ou
promocionais, praticados, considerando os respectivos VC e modulação horária.
5.6.2.3. 4 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:

a) para cada faixa horária em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma amostra
utilizando a fórmula ,de população finita do item 5.1.2.2, a), onde será definido o
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5.6.2.4 Verificação em Campo quanto a Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

5.6.2.4.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.

5.6.2.4.2 Antes de ir a cada central a ser testada deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;

b) um terminal de destino do SMP e um terminal de destino do SME (qualquer
prestadora); e
c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.
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5.6.2.4.3 Para cada central amostrada, verificar se a tabela de feriados nacionais está programada

b) matriz de degraus dos centros de área de tarifação;

corretamente.

e) tabela de feriados programados nas centrais; e Í

5.6.2.4.4 De modo a verificar a correta geração dos bilhetes de registro de chamadas, para cada
central amostrada, gerar chamadas destinadas a acessos do SMP e SME com as seguintes
durações:

d) relação de TUP autotarifados da planta da prestadora, incluindo o nome da
localidade, município e área de tarifação a que pertence.
5.7.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) até 3 (três) segundos,
a) obter uma Írelação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas à tarifação incorreta de chamadas LDN originadas

b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e
c) acima de 30 (trinta) segundos.

em TUP;

5.6.2.4.5 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.
5.6.2.4.6 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.

5.6.2.4.7 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivos bilhetes de
registro de chamadas. Preencher o quadro apropriado no Anexo VI.
'

5.6.2.4.8 Diz-se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas
destinadas a acessos do SMP ou SME se os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem
diferentes dos respectivos registros extraídos do telefonógrafo.
5.6.2.4.9 Preencher o Anexo VI
tarifação.

com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

i

b) obter uma amostra de reclamações relacionadas à tarifação incorreta de chamadas
LDN originadas em TUP utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e
e) verificar a procedência destas reclamações, analisando--se a abrangência das falhas,

se sistêmicas ou pontuais e suas causas.

5.7.2.3 Verificação em Campo

,

5.7.2.3. 1 Utilizando o relatório “Áreas de Tarifação” do Sistema Interativo Área-Área da Anatel,
dimensionar uma amostra aleatória e finita de acordo com oitem 5. 1.2.2, b), a ser utilizada como
centros de'areas de tarifação de origem.
5.7.2.3.2 Com base na. amostra obtida acima, selecionar, -no mínimo, uma central por área de
tarifação.

5.6.2.5 Critérios de Regularidade do Item de Verilicação
5.6.2.5.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se a lista de
feriados nacionais está programada corretamente, se todas as chamadas foram tarifadas
corretamente e se não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período

5.7.2.3.3 Para chamadas LDN, pesquisar as tarifas homologadas para a concessionária e para a
matriz de degraus x modulação horária, conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDN.
5.7.2.3.4 Utilizando o '.valor do crédito, converter a matriz de tarifas em intervalos de tempo
correspondentes a um crédito de cartão, conforme indicado 'abaixo:

selecionado, com o motivo determinado.

5.6.2.5.2 O item de verificação e considerado com irregularidades se a condição exposta no item
anterior não for satisfeita.
:

'

5.7
PROCESSO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONE DE USO PÚBLICO DE CHAMADAS
DE LONGA DISTÃNCIA NACIONAL, INCLUINDO AS DESTINADAS AO SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL E AO SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO, E DE LONGA DISTÃNCIA
INTERNACIONAL
5.7.1

T=60.£T£

VC

onde:
»
T é o períodohde incidência da UTP, em segundos, com uma casa decimal e

arredondamento para 0 decimal imediatamente superior.

Delinição do Item de Verificação

O processo de tarifação em TUP de chamadas de Longa Distância Nacional, Longa Distância
Internacional e destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou Serviço Móvel Especializado é aquele
aplicado a chamadas dessas classes e no qual a cobrançaé feita pelo consumo de créditos de
cartão indutivo.
'—

VC é a designação do valor da chamada com l (um) minuto de duração, no degrau e
intervalo horário especificados, conforme o plano básico da prestadora selecionada.
VTP é valor da unidade de tarifação para TUP e TAP;

5.7.2.3.5 Escolher códigos de acesso pertencentes a cada uma das áreas de tarifação da amostra
finita dimensionada anteriormente.
"

5.7.2 Metodologia
5.7.2.1 Solicitações a serem efetuadas à prestadora:

a) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Nacional, Longa Distância Internacional e destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou
Serviço Móvel Especializado originadas em TUP;

5.7.2.3.6 Elaborar uma lista de destinos obedecendo aos seguintes critérios, tendo como
referência as áreas de tarifação amostradas:
a) um destino Dl,
b) um destinoí D2;
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5.7.2.3.13 Para chamadas LDN destinadas a acessos do SMP ou SIME, pesquisar os valores de
comunicação homologados para a concessionária e para a matriz de VC x modulação horária,
conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDN.

c) um destino D3; e
d) um destino D4.
5.7.2.3. 7 Preencher o quadro apropriado no Anexo VII.

5.7.2.3.8 Para chamadas LDI, pesquisar as tarifas homologadas para a concessionária e para a
matriz grupo de países x modulação horária, ressalvados os casos de chamadas regionais,
conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDI.

5.7.2.3.14 Utilizando o valor do crédito, converter a matriz de tarifas em intervalos de tempo
correspondente a mi) crédito de cartão, conforme indicado abaixo:

“60.13
VC

5.7.2.3.9 Utilizando o valor do? crédito, converter a matriz de tarifas em intervalos de tempo
correspondente a um crédito de cartão, conforme indicado abaixo:

f

%

,3

onde:
T é o periodo de incidência da UTP, em segundos, com uma casa decimal e
arredondamento para o decimal imediatamente superior;

T=60-ﬂ

VC

.
onde:
T e o período de incidência da UTP, em segundos, Écom uma casa decimal e
arredondamento para o decimal imediatamente superior.

VC é a designação do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, no tipo e horário

especificados; conforme o plano básico da prestadora selecionada.
VTP é valor da unidade de tarifação para TUP e TAP.

VC é a designação genérica do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, para o
grupo de países e intervalo horário especificados, conforme o plano básico da

5.7.2.3.15 Escolher códigos de acesso pertencentes a cada uma das áreas de tarifação da amostra

finita dimensionada anteriormente.

concessionária.
5.7.2.3.16 Elaborar uma lista de destinos obedecendo aos seguintes critérios, tendo como
referência as áreas de tarifação amostradas:

VTP é valor da unidade de tarifação para TUP e TAP.
a) um destino VC2; e

5.7.2.3.10 Escolher códigos de acesso pertencentes a cada uma das áreas de tarifação da amostra
finita dimensionada anteriormente.

b) um destino VC3.
5.7.2.3.17 Preencher o quadro apropriado no Anexo VII ..

5.7.2.3.11 Elaborar uma lista de'destinos obedecendo aos seguintes critérios:

5.7.2.3.18 Para cada central amostrada, verificar diretamente com a concessionária o elemento de

a) um destino Grupo 1';'

rede responsável pela geração da cadência de queima de créditos dos respectivos TUP escolhidos.

b) um destino Grupo 2;
5.7.2.3.19 Acessar o elemento de rede identificado no item anterior e, por meio da análise da base
c) um destino Grupo 3;
de dados, constatar se o valor da cadência, para cada origem e destino determinados, estão

compativeis com os valores calculados com base nas tarifas/valores de comunicação
homologados pela Anatel. Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .

d) um destino Grupo 4;

e) um destino Grupo 5;

5.7.2.3.20 Para o elemento de rede identificado no item anterior, verificar se a tabela de feriados
nacionais está programada corretamente. Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .

f) um destino Grupo 6;
g) um destino Grupo 7;

h) um destino Grupo 8;

5.7.2.3.21 Para cada central amostrada, verificar a existência de TUP autotarifados associados, de
acordo com a relação de TUP autotatifados fornecidos pela concessionária:

;

i) um destino Grupo 9;

a) caso seja detectado algum TUP autotarifado, verificar diretamente com a
concessionária a localização do elemento responsável pelo envio das tabelas de degraus
tarifários para esses TUP (Sistema de Supervisão Remoto — SSR);

j) um destino Região A;
k) um destino Região B;
l) um destino Região C;

b) acessar o elemento de rede identificado na alínea anterior e, por meio da análise da
base de dados, constatar se o valor da cadência, para cada origem e destino

m) um destino Região D; e

determinados, estão compatíveis com os valores calculados com base nas tarifas/valores
de comunicação homologados pela Anatel; e

n) um destino Região E.
e) para o elemento de rede identificado no item anterior, verificar se a tabela de feriados
5.7.2.3.12 Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .
nacionais está programada corretamente.
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“'em-fºº”;.7.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se o tempo
de duração de um crédito for igual ou maior que o valor calculado para cada situação analisada
(LDN, LD] e SMP ou SME), se a tabela de feriados nacionais está programada corretamente e se
não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado, com o
motivo determinado.
5.7.2.4.2 O item de verificaçãoeéconsiderado com irregularidades se o item anterior não for
satisfeito.
5.8
PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE CHAMADAS DESTINADAS A CODIGOS DE
ACESSO NÃO GEOGRÁFICOS
5.8.1

Definição do Item de Verificação

5.8.1.1 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas ao código de acesso não
geográfico 0300 ocorre de forma compartilhada, sendo que, do usuário originador, será cobrado,
no máximo, o valor da utilização do STFC na modalidade de serviço local, conforme os critérios
e tarifas do plano básico da concessionária da área local de origem da chamada.

f) 13h55 às 14h05;
g) 17h55 às 18h05; e
h) 20h55 às 21h05.
5.8.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e fen'amentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.
5.8.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma—relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anterioresàaexecução da fiscalização,
filtrando as i'eclamações relacionadas cobrança indevida de ligações destinadas a
códigos de acesso não geográficos;
b) obter uma amostra de reclamações relacionas a cobrança indevida de chamadas
destinadas a códigos de acesso não geográficos utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);
e
e) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.

5.8.1.2 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas ao código de acesso não

5.8.2.3 Chamadas Destinadas a Código de Acesso Não Geográfico 0300

geográfico 0500 ocorre com o ônus da utilização dos serviços de telecomunicações ao assinante
que originar a chamada, conforme valores e condições estabelecidos na Norma sobre Registro de
Intenção de Doação a Instituição de Utilidade Pública, Utilizando Serviços de Telecomunicações,
ou em ato que vier a atualizar tais valores.

destinadas a código de acesso não geográfico 0300 (0300 el0303).

5.8.1.3 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas ao código de acesso não
geográfico 0800 ocorre de forma gratuita ao usuário originador da chamada, cabendo o ônus ao
assinante do STFC recebedor dessa chamada.

5.8.2.3.1 A partir dos ”bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas

5.8.2..32 Com base no universo de chamadas destinadas a código de acesso não geográfico 0300,
agrupando todas as faixas horárias descritas no item 5. 8.2. l. l, dividir os bilhetes de acordo com a
duração da chamada:

a) até 3(três) segundos;

5.8.1.4 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas a códigos de acesso não

b) acima de 3, (três) e ate' 30 (trinta) segundos; e .1

geográficos, para fins deste Procedimento, é aquele aplicado a chamadas originadas a partir de
acessos do STFC e destinadas a códigos de acesso 0300, 0500 e 0800.

c) acima de 30 (trinta) segundos.
5.8.2.3.3 Para cada um..desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a

5.8.2

Metodologia

fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a).

5.8.2.1 Informações a obterjunto à prestadora:

a) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de“ chamadas destinadas a
códigos de acesso não geográficos, discriminando as ferramentas de geração de faturas
e os endereços de armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

5.8.2.3.4A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes, verificando a correta tarifação, confrontando os valores faturados com as tarifas
homologadas pela Anatel para 0 Plano Básico do STFC, considerando a respectiva modulação
horária.

b) lista de feriados programados nas centrais.

5.8.2.3.5 O número de. chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as

irregularidades encontradas devem constar do Anexo VIII.

5.8.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:
a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05;

5.8.2.4 Chamadas Destinadas a Código de Acesso Não Geográfico 0500

5.8.2.4.1 A partir dos “bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
destinadas a código de acesso não geográfico 0500.
5.8.2.4.2 Obter amostra para os arquivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita do
item 5.1.2.2, a).

b) 5h55 às 6h05;
c) 6h55 às 7h05;

5.8.2.4.3A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes, verificando a correta tarifação, confrontando os valores faturados com o valor
máximo referente à utilização definido no inciso I do item 6.1.1 da Norma sobre Registro de

d) 8h55 às 9h05;
e) 11h55 às 12h05;
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ou em ato que vier a atualizar tal valor,

valores e não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no periodo selecronado,
com 0 motivo determinado.

5.8.2.4.40 número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as

5.8.3.3 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao processo de tarifação de chamadas
destinadas a códigos de acesso não geográficos 0800 se não houve nenhum tipo de cobrança ao
usuário originador deste tipo de chamada e não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado.

irregularidades encontradas devem constar do Anexo VIII.
5.8.2.5 Chamadas Destinadas &. Código de Acesso Não Geográfico 0800

5.8.2.5.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
destinadas a código de acesso não geográfico 0800.

5.9

PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE CHAMADAS DESTINADAS A CORREIO DE VOZ

5.9.1

Definição do Item dc Verificação

5.8.2.5.2 Obter amostra para os arquivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita do

item-5.1.2.2, a).

'

5.8.2.5.3A partir dos bilhetes ªde registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes, verificando se houve qualquer tipo de tarifação.

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas a correio de voz e aquele
aplicado a chamadas realizadas entre acessos do .STFC, em que não houve atendimento e, por
consequência, a chamada foi encaminhada para o correio de voz.

5.8.2.5.4 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanlio da amostra utilizada e as

5.9.2

irregularidades encontradas devem constar do Anexo VIII.

5.872.555.826Caso não tenham sido contemplados bilhetes de registro de chamadas relativos a
chamadas destinadas a algum dos tipos de códigos de acesso não geográficos (0300, 0500 ou
0800) nos registros obtidos no item 5.8.2.1.1, definir, em conjunto com a prestadora, um novo
período que contenha chamadas destinadas aos referidos códigos não geográficos, de modo a
possibilitar a fiscalização de seu processo de tarifação, solicitando novos bilhetes de registro de
chamadas relativos ao período definido.
5.8.3

Metodologia

5.9.2.1 Informações a obterjunto à prestadora:
a) metodologia utilizada para identificar chamadas encaminhadas para correio de voz,
com a informação de como tais chamadas são discriminadas nos bilhetes de tarifação e
como são tratadas pelo sistema de faturamento; e

b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a correio
de voz, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.

Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.8.3.1.Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao processo de tarifação de chamadas
"destinadas a códigos de acesso não geográficos 0300 se:
‘
a) não houve cobrança de chamadas com duração de até 3 (três) segundos, ressalvados
os casos de chamadas sucessivas;

5.9.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anterioresaaexecução
‘
da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações destinadas a

correio de voz;

b) todas as chamadas,ªem horário normal, com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta)
segundos foram tarifadas pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos;
e) todas as chamadas, _em horário normal, com duração superior a 30 (trinta) segundos
foram tarifadas obtendo-se 0 valor máximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da
chamada convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do
minuto correspondente ao Plano Básico da modalidade Local;
d) todas as chamadas, Éem horário reduzido e com duração superior a 3 (três) segundos,
foram tarifadas com a cobrança de um Valor de Chamada Atendida (VCA);

e) as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel,e

b) obter uma amostra de reclamações relacionas a cobrança indevida de chamadas
destinadas a correio de voz utilizando a fórmula do item 5.1 .2.,2 b), e

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
'

5.9.2.3 Verificação em Campo
5.9.23. 1 Utilizando 0 processo de amostragem definido no item 5. 1 2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.
5.9.2.3.2 Antes de ir a cada central a ser testada deve-se verificar a disponibilidade das seguintes

ferramentas para a execução do teste:

Í) não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no periodo selecionado,

com o motivo determinado.
5.8.3.2 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao processo de tarifação de chamadas
destinadas a códigos de acesso não geográficos 0500 se as tarifas praticadas pela prestadora, por
chamada encaminhada, estavam de acordo com 0 estabelecido pela Anatel, conforme valores e
condições estabelecidos na Norma sobre Registro de Intenção de Doação a Instituição de
Utilidade Pública, Utilizando Serviços de Telecomunicações, ou em ato que vier a atualizar tais

a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;
b) terminais de destino em centrais localizadas dentro da Area Local a ser testada; e

c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.
5.9.2.3.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
registro de chamadas, gerar chamadas encaminhadas para correio de voz desligadase interrompe—
[a_sda seguinte forma:

_,
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a) 2 (duas) durante a mensagem característica do correio de voz;

1) 13h55 às 14h05;

b)2 (duas) com menos de 3 (três) segundos, contados a partir do sinal audível que
acompanha a mensagem característica do correio de voz; e

g) 17h55 as 1.8h05; e

h) 20h55 às 211105.

c)2 (duas) com mais de 3 (três) segundos, contados a partir do sinal audível que
acompanha a mensagem característica do correio de voz.

5.10.2.3 Em função das caracteristicas da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.

5.9.2.3.4 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.

5.10.2.4 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de chamadas sucessivas;

5.9.2.3.5'Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.
5.9.2.3.6_Preencher o quadro apropriado no Anexo IX com os dados coletados pela função
telefonógrafo e respectivos bilhetes de registro de chamadas, comparando-os em seguida.

b) obter uma amostra de reclamações relacionas a cobrança indevida de chamadas
sucessivas utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);

5.9.2.3.7 Preencher o Anexo IX com os dados referentes as eventuais chamadas com erro de

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.

tarifação.
5.9.2.4 Critérios de Regularidade do Item dc Verificação

5.9.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item “de verificação se não houve
indicação de tarifação em chamadas terminadas durante a mensagem característica do correio de
voz ou com menos de 3 (três) segundos, contados a partir do sinal audível que acompanha a
mensagem característica do correio de voz, e não houve reclamações procedentes cadastradas no

5.10.2.5 Análise dos Dados Obtidos

5.10.2.5.1 Com base no universo de chamadas, agrupando todas as faixas horárias descritas no
item 5.10.2.2, selecionar os bilhetes relativos a chamadas com duração inferior a 30 (trinta)
segundos.
'

FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado.

5.9.2.4.2 0 item de verificação e considerado com irregularidades se a'condição exposta no item
anterior não for satisfeita.
5.10

5.10.2.5.2 Efetuar análise do universo de chamadas, localizando registros sucessivos, ou seja,
registros de chamadas efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, com intervalo
entre o final de uma ligação e o início da seguinte inferior a 120 (cento e vinte) segundos.

PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE CHAMADAS SUCESSIVAS

5.10.1 Definição do Item de Verificação
5.10.2.5.3 Obter amostra de grupo de chamadas sucessivas utilizando a fórmula de população

O processo de tarifação de chamadas sucessivas e' aquele aplicado para chamadas com duração
inferior a 30 (trinta) segundos, efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, e
quando o intervalo entre o ﬁnal de uma ligação e o início da seguinte for inferior a 120 (cento e

finita do item 5.1.2.2, a). A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as
faturas dos assinantes selecionados e verificar se cada grupo de chamadas subsequentes é tarifado
como uma única ligação, cuja duração e igual ao somatório das durações das chamadas
sucessivas ou igual ao tempo de tarifação mínima.

vinte) segundos, sendo tarifadas como uma única ligação, cuja duração é igual ao somatório das
durações das chamadas sucessivas ou igual ao tempo de tarifação mínima.

5.10.2 Metodologia

5.10.2.5.4 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho a amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo X.

'

5.10.2.1 Solicitar a prestadora a topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas
sucessivas, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento
e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.

5.10.2.2 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, i'im sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:

a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05;

ª

b) 5h55 às 61105;
c) 6h55 às 7h05;

d) 81155 as 9h05;

e) 11h55 às 12h05;
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5.10.2.6 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.10.2.6.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todas as
chamadas foram tarifadas corretamente e não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado.
5.10.2.6.2 O item de verificação é considerado com irregularidades se a condição exposta no item
anterior não for satisfeita.

5.11

PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE CHAMADAS A COBRAR

5.11.1 Deiinição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas a cobrar, para fins deste Procedimento, é
aquele aplicado a chamadas originadas a partir de acessos do STFC e destinadas a acessos do
STFC, em que a parte tarifada é aquela que recebe a chamada, ou tenninakacesso de destino.
|
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5.11.2 Metodologia

5.11.2.4.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.

5.11.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

5.11.2.4.2Antes de ir a cada central a ser testada, deve-se verificar a disponibilidade das
seguintes ferramentas para a execução do teste:

a) cadastro de assinantes discriminados por plano de serviço;
b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas a cobrar,

discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e
tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;

c) cópia do descritivo dos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora, discriminados por modalidade de serviço, incluindo os valores cobrados;

b) terminais de destino em centrais localizadas dentro e fora da área de tarifação a ser
testada; e

d) relação e topologia ide interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem; e

c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.

e) lista de feriados programados nas centrais.

5.11.2.4.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
registro de chamadas, gerar chamadas locais com as seguintes durações:

v

5.11.2.1. 1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:

a) desligada durante a mensagem informativa.
b) menor que 6 (seis) segundos, contados a partir do término da mensagem informativa;

c) entre 6. (seis) e 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem

a) 23h55 (do dia anterior) às 01105;

b) 51155 às 6h05;
c) 6h55 às 71105;

"

informativa; e

"
'

d) maior que 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa.
5.11.2.4.4 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.

d) 8h55 às 9h05;
e) 11h55 às 12h05;

1) 131155 às 14h05h;

5.11.2.4.5 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados. _

g) 171155 às 18h05; e

f

5.11.2.4.6 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivosvbilhetes de
registro de chamadas. Preencher o quadro apropriado no Anexo XI.

11) 201155 às 21h05.
1

5.11.2.1.2 Em função das caracteristicas da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritosvno item anterior podem ser expandidos.

5.11.2.4.7Diz-se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas a
cobrar se os dados aprcscntados em um ou mais bilhetes forem incoerentes com os respectivos
registros extraídos do telefonógrafo.

5.11.2.2 Análise de reclamações'de usuários:
5.11.2.4.8 Preencher o Anexo X1 com os dados referentes as eventuais chamadas com erro de
tarifação.
'

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um periodo de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de chamadas a cobrar;

5.11.2.5 Validação de Faturas para Chamadas a Cobrar na Modalidade Local

b) obter uma amostra de reclamações relacionadas à cobrança indevida de chamadas a
cobrar utilizando a fórr'nula do item 5.1.2.2, b); e

5.11.2.5.1 A partir «dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
locais a cobrar.

e) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.

5.11.2.5.2 Com base no universo de chamadas locais a cobrar, agrupando todas as faixas horárias
descritas no item 5.1 1.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:

5.11.2.3 Veriticação em Campo (iuanto à Programação de Feriados da Central

a) menorque 6 (seis) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa;

5.11.2.3.1 Obter uma amostra de centrais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);
5.11.2.3.2 Verificar, por meio de acesso direto ao software gerenciador da central fiscalizada, se
os feriados nacionais foram programados de maneira correta.
.
5.11.2.4 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

b) entre 6 (seis) e 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa; e
c) maior que 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa.

1

Página 31 de 444443 |

(

.

Página 32 de 444443 |

uam->.. .:.—»

lºntgslgEiscal ssoimmmwm

intento—«_:Çontrolmgçios Processos de '];ari__ _t)_tl_q Serviço 'l'elefônicn Fixo

f. 1.2.5.3 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arqurvosde chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1 .2.2, a).
5.11.2.5.4A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes de destino (selecionar somente assinantes da prestadora fiscalizada), verificando a qual
plano de serviço tais assinantes estão vinculados e a correta tarifação; confrontando os valores
faturados com os valores estabelecidos pela Anatel, considerando a modulação horária.
5.11.2.5.5 Caso o Plano Básico de serviço e o PASOO dos assinantes de destino não tenham sido

contemplados na amostra coletada no item 5.11.2.5.3, utilizar a relação de assinantes, informada
pela preStadora, correspondente ao plano não contemplado e localizar no arquivo solicitado no

item 5.1 1.2.1.1 bilhetes de registro de chamadas de assinantes do referido plano na quantidade

w[ri,gnlo :: Controle dosiPmewsos do 'I a, ªção do Gely'r-n Telef" nico I i. (;

5.11.2.6.6 Obter um terminal de reserva técnica, programado como AICE, e promover a geraçao
de uma chamada LDN a cobrar para o mesmo, verificando se a mesma é completada ou não.
5.11.2.6.7 O número de chamadas do universo utilizado, "o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo XI.
5.11.2.7 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

“

5.11.2.7.1 Não foram .evidenciadas irregularidades, em, relação a chamadas a cobrar na
modalidade local, se os feriados nacionais encontram-se corretamente programados nas centrais
que foram objeto de verificação, e se:

a) para assinantes de destino vinculados ao Plano Básico:

definida de acordo com o item 5.1.2.2, b). Em seguida, solicitar à prestadora a última fatura
emitida para cada bilhete amostrado e adotar o procedimento de fiscalização de cada plano,
conforme descrito no item anterior.

- não houve cobrança de chamadas com duração de ate' 6 (seis) segundos após o
término da mensagem informativa,

5.11.2.5.6 Obter um terminal de reserva técnica, programado como AICE, e gerar uma chamada

— todas as chamadas, em horário normal, com duração entre 7 (sete) e 30 (trinta)
segundos foram tarifadas pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos,

local a cobrar para o mesmo, verificando se a mesma é completada ou não.
5.11.2.5.7 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo XI.

- todas as chamadas, em horário normal, com duração superior a 30 (trinta) segundos
foram tarifadas obtendo-se o valor máximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da
chamada convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do
minuto correspondente,

5.11.2.6 Validação de Faturas para Chamadas :: Cobrar na Modalidade LDN

- todas asãchamadas, em horário reduzido ;e com duração superior a 6 (seis)

5.11.2.6.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
LDN a cobrar.

(VCA),

5.11.2.6.2 Com base no universo de chamadas LDN a cobrar, agrupando todas as faixas horárias
descritas no item 5.11.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:

- não houve cobrança de valores referentes aK chamadas locais antes de esgotada a
franquia (200 minutos para Classe Residencial ou 150 minutos para Classes Não
Residencial e Tronco), e

segundos, foram tarifadas com a cobrança de um Valor de Chamada Atendida

a) menor que 6 (seis) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa;

- as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela

Anatel.

b) entre 6 (seis) e 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem

A
b) para assinantes de destino vinculados ao PASOO:

informativa; e

e) maior que 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa.
5.11.2.6.3 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1 .2.2, a).

5.11.2.6.4 A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes de destino (selecionar somente assinantes da prestadora fiscalizada), verificando a qual
plano de serviço tais assinantes estão vinculados e a correta tarifação, confrontando os valores
faturados com os valores estabelecidos pela Anatel, considerando a modulação horária da
localidade de destino e degrau tarifário.

5.11.2.6.5 Caso os planos de serviço Básico e PASOO dos assinantes de destino não tenham sido
contemplados na amostra coletada no item 5.11.2.6.3, utilizar a relação de assinantes, informada
pela prestadora, correspondente ao plano não contemplado e localizar no arquivo solicitado no
item 5.11.2.1.1 bilhetes de registro de chamadas de assinantes do referido plano na quantidade
definida de acordo com o item 5.1.2.2, b). Em seguida, solicitar à prestadora a última fatura
emitida para cada bilhete amostrado e adotar o procedimento de fiscalização de cada plano,
conforme descrito no item anterior.
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- no horário reduzido foi cobrada somente a tarifa de completamente de chamada
(equivalente a quatro minutos para efeito de abatimento da franqu_ia),
(JUSTIFICA TIVA : 0 valor desta tarifa de ‘com [etamemo de chamada, oa'era' ser
com a assar do tem 0 di erente do valor da tari a cobrada or uatro minutas de
conversação )

‘

- no horário normal foi cobrada a tarifa de completamente de chamada (equivalente
a quatro minutos_para efeito de abatimento da franquia) JUSTIFICA TIVA: 0 valor
desta tariZá de 'completamento de chamada, poderá_s_er,_com o passar do tempo
diferente do valor da tarifa cobrada gar quatro minutos de conversaçãgmais a tarifa
proporcional ao tempo de utilização convertido em décimos de minuto,
- as tarifas. praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel, e

— não houve cobrança de valores referentes achamadas locais antes de esgotada a
franquia, neste caso, 400 minutos para Classe Residencial ou 360 minutos para
Classes Não Residencial e Tronco.
e) para assinantes de destino vinculados ao AICE:
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- a chamada a cobrar citada no item 5.1 1.2.5.6 não foi completada.

— não houve reclamações procedentes
selecionado, com o motivo determinado.

d) para assinantes de destino vinculados a outros planos alternativos:

- caso a amostra contemple bilhetes relativos a quaisquer planos alternativos não
obrigatórios oferecidos pela prestadora, a análise quanto à correta tarifação das
chamadas locais a cobrar deverá ser realizada de acordo com as regras estabelecidas
no referido plano alternativo de serviço.
,

e) não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no periodo selecionado,
com o motivo determinado.

5.11.2.7.2 Não foram evidenciadas irregularidades, em relação a chamadas a cobrar na
modalidade LDN, se os feriados nacionais encontram-se corretamente programados nas centrais
que foram objeto de verificação, e se:

cadastradas no

.

FOCUS, n0' period

5.11.2.7.3 O item de verificação e considerado com irregularidades se pelo menos uma condição
exposta nos itens 5.1 1.2.7.1 e 5.11.2.7.2 não for satisfeita.

5.12

COMERCIALIZAÇÃO DE CARTÓES INDUTIVOS

5.12.1 Definição do Item de Verificação

A comercialização de cartões indutivos trata do valor cobrado'pelos mesmos, para a população
em geral, nos pontos de venda sob responsabilidade da prestadora, em relação às tarifas vigentes.
5.12.2 Metodologia

5.12.2.1 Antes de se iniciar a atividade em campo, deve-se solicitar à prestadora a relação dos
pontos de venda de cartões indutivos sob responsabilidade da mesma. _
‘

a) para assinantes de destino vinculados ao Plano Básico:
)

- não houve cobrança de chamadas com duração de até 6 (seis) segundos após o
término da mensagem informativa,

- todas as chamadas com duração entre 7 (sete) e 30 (trinta) segundos foram tarifadas
pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos, de acordo com a modulação
horária do destino e degrau tarifário correspondente,

- todas as chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos foram tarifadas
obtendo-se o valor‘méximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da chamada
convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do minuto
correspondente, de acordo com a modulação horária do destino e degrau tarifário
correspondente, e
- as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel.
?

5.12.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas comercialização de cartões indutivos com valores
acima do valor regulamentado;
b) obter uma amostra de reclamações relacionas à comercialização de cartões indutivos
com valores acima do valor regulamentado, utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.12.2.3 Verificação em Campo

5.12.2.3.1 Efetuar o cálculo do valor de revenda do cartão indutivo, por meio da multiplicação da
respectiva quantidade de créditos pelo valor do crédito vigente.

b) para assinantes de destino vinculados ao PASOO:
— foi cobrada, do assinante de destino, a tarifa de completamente de chamada

(equivalente a quatro minutos
ara efeito de abatimento da fran uia
JUSTIFICATIVA: 0 valor desta tari a de “com Ietamento de chamada,
com a assar do tem a di erente do valor da [ari a cobrada or uatra minutos de
conversaçãolmais a tarifa proporcional ao tempo de utilização convertido em
décimos de minuto, de acordo com a modulação horária do destino e degrau tarifário
correspondente, e
— as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela

Anatel.

5.12.2.3.2 Utilizar amostra de população finita descrita no item 5.1.2.2, b), tomando como
universo o número de pontos de venda de cartões obtidos junto à prestadora, para determinar os
locais que serão verificados em campo.
5.12.2.3.3 Sempre que possivel, para melhor caracterizar eventuais irregularidades, nos pontos de
venda selecionados, adquirir um cartão indutivo de cada capacidade disponível e solicitar ao
comerciante nota fiscal, recibo ou outro comprovante de valor da venda.
5.12.2.3.4 Verificar se o valor cobrado pelo cartão indutivo é igual ao valor igual ao valor da
UTP (VTP) vigente multiplicado pela quantidade de créditos do cartão.
5.12.2.3.5 Preencher o quadro apropriado no Anexo X11 .

e) para assinantes de destino vinculados ao AICE:

- a chamada a cobrar citada no item 5.1 1.2.6.6 não foi completada.
(1) para assinantes de destino vinculados a outros planos alternativos:

- caso a amostra contemple bilhetes relativos a quaisquer planos alternativos não
obrigatórios oferecidos pela prestadora, a análise quanto a correta tarifação das
chamadas LDN a cobrar deverá ser realizada de acordo com as regras estabelecidas
no referido plano alternativo de serviço, e

,
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5.12.2.4 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.12.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se o valor
cobrado pelo cartão indutivo for igual ao valor da UTP (VTP) vigente multiplicado pela
quantidade de créditos do cartão.
5.12.2.4.2 0 item de verificação é considerado com irregularidades se a condição exposta no
artigo anterior não for satisfeita.
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e) a prestadora discrimina no documento de cobrança, de forma clara e adequada, os
valores devidbs pelo assinante a outras prestadoras de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo, asseguradas condições justas e não discriminatórias, nos termos dos
'
contratos e acordos firmados entre elas;

5.13” APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA

epá-533.1 Definição do Item de Verificação

Apresentação dos documentos de cobrança é a obrigatoriedade de uma prestadora do STFC em
apresentar, tratar e entregar aos assinantes os documentos de cobrança-de acordo com requisitos
estipulados em legislação.

f) o documento de cobrança permite ao assinante o pagamento da fatura em qualquer
dos locais indicados pela prestadora, os quais devem estar convenientemente

5.13.2 MetodOlogia

distribuídos na localidade.
5.13.2.3.2 Preencher o quadro apropriado no Anexo XIII . '

5.13.2.1 Informações a obter junto à prestadora:
a) procedimentos adotados pela prestadora para a emissão e apresentação de seus
documentos de cobrança, incluindo as datas disponíveis ao assinante para o vencimento
da fatura, o periodo correspondente à cobrança da fatura (para cada data de
vencimento), o período entre a entrega do documento de cobrança e os locais onde as

5.13.2.4 Veriticação em Campo
5.13.2.4.l Para os procedimentos de emissão e apresentação dos documentos de cobrança
enviados pela prestadora, verificar e comprovar diretamente nos sistemas da prestadora:

a) se a prestadora oferece ao assinante, no minimo, 6 (seis) possiveis datas de
'
vencimento do documento de cobrança;

faturas podem 'ser'pagas;
b) utilizando o método estatístico de população finita descrita no item 5.1.2.2, b),

b) se os procedimentos de emissão e envio dosªdocumentos de cobrança garantem a
entrega dos mesmos com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência a data de
vencimento;

tomando como universo o número de assinantes da área da prestadora a ser fiscalizada,
solicitar da prestadora uma amostra de faturas emitidas no mês anterior ao período da

fiscalização.

.

c) se a prestadora na modalidade local, no caso de cobrança conjunta de valores
prestados ponprestadoras de outras modalidades “,do STFC, possui procedimentos que,
mediante solicitação do assinante, permita e emissão separada dos documentos de
cobrança de cada prestadora;

5.13.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um periodo de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas à apresentação dos documentos de cobrança;

d) se prestadora na modalidade local possui procedimentos para comunicar à respectiva
b) obter uma amostra de reclamações relacionas à apresentação dos documentos de
cobrança, utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b).

prestadora de longa distância a falta de pagamento, para que esta tome as providências
cabíveis, de acordo com o Regulamento do STFC.

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
5.13.2.4.2 Preencher o quadro apropriado no Anexo XIII.
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.

5.13.2.3 Análise dos Dados Obtidos

5.13.2.5 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.13.2.3.1 Para cada uma das faturas amostradas no item 5.13.2.1, b), observar se todos os

quesitos estipulados abaixo foram atendidos:
a) o documento de cobrança possui o telefone da central de informação e de
atendimento ao usuário da prestadora e da ouvidoria ou órgão, de recurso da prestadora,
bem como o código de acesso da central de atendimento da Anatel;

5.13.2.5.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todos os
quesitos avaliados nos itens 5.13.2.3.1 e 5.13.2.4.1 foram atendidos e se não houve reclamações
procedentes cadastradas no FOCUS, no periodo selecionado, com o motivo determinado.
5.13.2.5.2 O item de verificação é considerado com irregularidades se o item anterior não for
satisfeito.

b) o documento de cobrança corresponde a 30 (trinta) dias de serviço;

e) o documento de cobrança é apresentado de maneira detalhada, clara, explicativa,
' indevassável, discriminando o periodo que compreende a cobrança do serviço, o tipo e
a quantidade de cada serviço prestado ao assinante, bem como contém todo e qualquer
registro relacionado à prestação do serviço no periodo, Os descontos concedidos,

impostos e eventuais encargos;

ª

6

CONTROLE IiE ALTERAÇÓES
CONTROLE DE ALTERAÇÃO

ESTAVERSÃO: “'o" .; DATA:

mm;

. ESTA VERSÃO: 'r=rni—,rui

v

d) a prestadora do STFC na modalidade Local fatura separadamente os serviços de
telecomunicações executados por prestadoras nas modalidades Longa Distância
Nacional e Longa Distância Internacional e serviços que não constituem STFC;
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ANEXOS

7.1

ANEXO I— FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA PRESTADORA.

nhIIango e Cunl

ANEXOS I a XIII

7.2
ANEXO II — FICHA" DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR
BILHETAGEM DE CHAMADAS LOCAIS.
7.3
ANEXO III — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO EM
TELEFONE DE USO PÚBLICO DE CHAMADAS LOCAIS INCLUINDO AS DESTINADAS
AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL E AO SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA PRESTADORA E FICHAS DE AVALIAÇÃO

"Fichas

FIS_PF_004.xIs"

7.4
ANEXO IV — FICHA DE AVALIAÇÃO : PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR
BILHETAGEM DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL.
7.5
ANEXO V —. FICHA-DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR
BILHETAGEM DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL.

7.6

ANEXO VI - FICHA, DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO'DAS

CHAMADAS DESTINADAS jAO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL OU SERVIÇO MOVEL
ESPECIALIZADO.
7.7
ANEXO VII — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO EM
TELEFONE DE USO PÚBLICO DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL,
INCLUINDO AS DESTINADAS AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL E A0 SERVIÇO MÓVEL
ESPECIALIZADO, E DE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL.
7.8
ANEXO VIII -— FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE
CHAMADAS DESTINADAS A CODIGOS DE ACESSO NÃO GEOGRAFICOS.
7.9
ANEXO IX — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE
CHAMADAS DESTINADAS A CORREIO DE VOZ.
7.10 ANEXO X — FICHA* DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE
CHAMADAS SUCESSIVAS. I
_ 7.11 ANEXO XI — FICHA DE AVALIAÇÃO ~ PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE
CHAMADAS A COBRAR.

7.12

ANEXO XII — FICHA DE AVALIAÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO

DE

CARTOES

INDUTIVOS.
7. 13 ANEXO XIII — FICHADE AVALIAÇÃO- APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
DE COBRANÇA.
7.14

ANEXO XIV — REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES.
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Envnado
em:

qurnta-felra, 9 de agosto de 2007 18:34

Para:

Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Jose Antonio dãªS'ilíiâlwf
'
Galli; Mauricio Peroni

Cc:

Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Otavio Barbosa da Silva Soares; Flavio Garcia
Silva; Eduardo Marinho da Silva

Assunto:

Análise de Contribuições - Consulta interna nº 323 — Procedimento de Fiscalização Tarifação STFC

Prezados, boa noite.

Comunicamos ao Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Procedimento de Fiscalização para o
Acompanhamento e Controle dos Processos de Tarifação do STFC — FIS.PF.004 que, durante a Consulta Interna nº
323, realizada através do sistema SACP no período de a 27/7 a 7/8/2007, foram recebidas 6 (seis) contribuições para
o documento.
Encaminhamos, em anexo, o relatório de contribuições extraído do SACP. 0 link para acesso via sistema é:
' 'http'://s'istem'a'snet/SACP/Relatorios/ChamaApplet.aSp?C0dPrOCesso=C1 05 2&Tipo=2&0pcao=1
Além das apresentadas Via SACP, o servidor Galli encaminhou as contribuições indicadas no segundo arquivo anexo
(com controle de alterações).

Considerando o baixo número de contribuições apresentadas, inicialmente julgamos não ser necessária nova reunião
dos integrantes do GT em Brasília para análise das mesmas. Diante disso, solicitamos aos senhores interagirem entre
si para promover a análise das contribuições recebidas, decidindo por acata-las e promover o devido ajuste no texto do
documento ou não acata-las justificadamente.
O texto do Procedimento submetido à Consulta Interna nº 323 encontra-se publicado no sistema Norte, como versão
Piloto, e pode ser acessado através do link:
http ://sistemasnet/Norte/scripts/servidor/Documento/DocsContaCliqueasp?
Pasta=DocumentosSGA&P0stId=PF00000492_.doc&idDocumento=492
Caso discordem de nosso entendimento inicial e julguem necessária a realização de nova reunião dos membros do GT
na Sede, solicitamos que nos sejam apresentadas as devidas justificativas para que possamos pleitear autorização para
tal.

Certº da atenção dos senhores, agradecemos desde já e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos
através dos servidores Sérgio Blanco (61-1816) ou Eduardo Silva (61—23 89).
Por fim, transmito os cumprimentos apresentados pelo Galli a todos:
“Aproveito a oportunidade para parabenizar a vocé e a todos os envolvidos neste trabalho de
elaboração de tal procedimento pelo elevado nível técnico alcançado no tempo considerado para
tal...”

Atenciosamente,

Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização - RFFCF1

09/08/2007

,

-

,
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CONSULTA INTERNA Nº 323

Item: 1 OBJETIVO

1.1
Este documento apresenta os procedimentos de verificação do cumprimento dos
requisitos de tarifação estipulados para as concessionárias do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC) pela'Agência Nacional de Telecomunicações — Anatel.
1.2
O conjunto de informações do presente Procedimento de Fiscalização tem por
objetivo possibilitar a fiscalização dos requisitos para tarifação, por meio de itens de
verificação listados no item 5.1.3 do presente documento.

Contribuição Nº 1 - (ID: 33138)
Contribuidor: MARIVALDO ALVES VIEIRA

Lotação: PBOAC2
Data da Contribuição: 07/08/2007
Contribuição: 1.1 Este documento apresenta os procedimentos de verificação do
,cumprimento dos requisitos de tarifação estipulados para as concessionárias do
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), bem como outros requisitos também
exigíveis às autorizatárias do STFC, pela Agência Nacional de Telecomunicações —
Anatel.
Justificativa: Entendemos que enquanto o item de controle "Apresentação de
Documentos de Cobrança" (verificar a oferta de 6 possibilidades de data de
vencimento na emissão do documento de cobrança, etc) fizer parte deste
procedimento de fiscalização (tratado no Regulamento do STFC), deverá ser aplicado

também às prestadoras em regime privado (autorizadas) em operação. O correto seria
migrar este item de controle para a Classe 6.
Outra justificativa para se ampliar para as Autorizadas: verificar os processos de
bilhetagem para as 3 modalidades também nas Autorizadas.

Item: 5.1.3 Itens de Verificação do Processo de Tarifação do STFC

Os itens de verificação deste Procedimento de Fiscalização são os seguintes:
a) Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas Locais;

'z»

lRFIÉ: nªs,

Cªtiª—:,.
:;

b) Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas Locais,
Incluindo as Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao Serviço Móvel
Especializado;

c) Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância
Nacional;
d) Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância
Internacional;

e) Processo de Tarifação das Chamadas Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou
Serviço Móvel Especializado;

Í) Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas de Longa
Distância Nacional, Incluindo as Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao
Serviço Móvel Especializado, e de Longa Distância Internacional; ,

g) Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Códigos de Acesso Não
Geográficos;
h) Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Correio de Voz;

i) Processo de Tarifação de Chamadas Sucessivas;
j) Processo de Tarifação de Chamadas a Cobrar;
k) Comercialização de Cartões Indutivos; e
1) Apresentação dos Documentos de Cobrança.

Contribuição Nº 2 - (m: 33143)
Contribuidor: MARIVALDO ALVES VIEIRA

Lotação: PBOAC2
Data da Contribuição: 07/08/2007
Contribuição: Os itens de verificação deste Procedimento de Fiscalização são os
seguintes:

[) verificação dos certificados de processos de tarifação emitidos pelos Organismos
Credenciados.
Justificativa: Consideramos essencial neste procedimento de fiscalização a verificação
dos certificados de processos de tarifação emitidos pelos Organismos de Certificação
Credenciados, aplicáveis às prestadoras nos regimes público e privado (parágrafo 40
Art. 1o PGMQ 2006).

Item: 5.2.2 Metodologia

5.2.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) cadastro de assinantes discriminados por plano de serviço;

b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas locais,
discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

c) cópia do descritivo dos planos 'alternatiVos atualmente cómercializados pela
prestadora, incluindo os valores cobrados;

d) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam
função de bilhetagem; e
e) lista de feriados programados nas centrais.

5.2.2. 1. 1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamada referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um
' domingo, ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:
' '
'

a) 23h55 (do dia anterior)a 0h05;

b) 5h55 às 6h05;
c) 6h55 às 7h05 ;

d) 8h55 às 9h05 ;
e) 11h55 às 12h05;

1) 13h55 às 14h05;
g) 17h55 às 18h05; e

11) 20h55 às 21h05.
5.2.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de
fiscalização disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.
5.2.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário
da Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da
-fiscalização, filtrando as reclamações relacionadas à cobrança. indevida de
ligações locais;
b) obter uma amostra de reclamações relacionadas à cobrança indevida de
chamadas locais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);
c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das
falhas, se sistêmicas ou pontuais e suas causas.

Contribuição Nº 3 =- (ID: 33142)

Contribuidor: MARIVALDO ALVES VIEIRA
Lotação: PBOACZ
Data da Contribuição: 07/08/2007

Contribuição: 5.2.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e
solicitar os bilhetes de registro de chamada referentes a chamadas originadas em um
dia útil, um sábado e um domingo, ou feriado nacional, do ciclo selecionado, em
horários considerados relevantes do ponto de vista de tarifação e em minutos que os
precedem.
Justificativa: Por horários considerados relevantes do ponto de vista de tarifação
entenda—se aqueles que com mudança da tarifa / preço. Em razão de outra

contribuição feita a esta Consulta Interna, que estende esse PF às Autorizadas, não é
adequado fixar os horários. Além disso, o conhecimento prévio da metodologia poderia
ensejar "mascaramento preventivo" pela suposta entidade fiscalizada infratora.

Item: 5.12.2.3 Verificação em Campo

5.12.2.3.1 Efetuar o cálculo do valor» de revenda do cartão indutivo, por meio da
multiplicação da respectiva quantidade de créditos pelo valor do crédito vigente.

5.12.2.3.2 Utilizar amostra de população finita descrita no item 5.1.2.2, b), tomando como
universo o número de pontos de venda de cartões obtidos junto à prestadora, para
determinar os locais que serão verificados em campo.
5.12.2.3.3 Sempre que possível, para melhor caracterizar eventuais irregularidades, nos
pontos de venda selecionados, adquirir um cartão indutivo de cada capacidade disponível e
solicitar ao comerciante nota fiscal, recibo ou outro comprovante de valor da venda.
5.12.2.3.4 Verificar se o valor cobrado pelo cartão indutivo é igual ao valor igual ao valor
da UTP (VTP) vigente multiplicado pela quantidade de créditos do cartão.

5.12.2.35 Preencher o quadro apropriado no Anexo XII .

Contribuição Nº 4 - (ID: 33141)
Contribuidor: MARIVALDO ALVES VIEIRA

Lotação: PBOAC2
Data da Contribuição: 07/08/2007

Contribuição: 5.12.2.3.2 Utilizar amostra de população finita descrita no item
5.1.2.2, b), tomando como universo:
a) o número de municípios correspondentes à sua área de prestação
b) em seguida, utilizar como universo os pontos de venda de cartões obtidos junto à
prestadora, nos municípios obtidos no item a), em um município de cada vez, para
determinar os locais que serão verificados em campo.
Justificativa: É notório o descumprimento do preço tabelado na maioria dos pontos
de venda, sendo necessária uma verificação que abranja diversos municípios.
Item: 5.13.2.3 Análise dos Dados Obtidos

5.13.2.3.1 Para cada uma das faturas amostradas no item 5.13.2.l, b), observar se todos os

quesitos estipulados abaixo foram atendidos:
a) o documento de cobrança possui o telefone da central de informação e de
atendimento ao usuário da prestadora e da ouvidoria ou órgão de recurso da
.» prestadora, bem como o código de acesso da central de atendimento da Anatel;
b) o documento de cobrança corresponde a 30 (trinta) dias de serviço;

c) o documento de cobrança e' apresentado de maneira detalhada, clara,
explicativa, indevassável, discriminando o período que compreende a cobrança do
serviço, o tipo e a quantidade de cada serviço prestado ao assinante, bem como
contém todo e qualquer registro relacionado à prestação do serviço no período, os
descontos concedidos, impostos e eventuais encargos;
d) _a prestadora do,_STFC na modalidade, Local faturaseparadamente os serviços,_
de telecomunicações executados por prestadoras nas modalidades Longa
Distância Nacional e Longa Distância Internacional e serviços que não constituem
STFC;
e) a prestadora discrimina no documento de cobrança, de forma clara e adequada,
os valores devidos pelo assinante a outras prestadoras de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo, asseguradas condições justas e não
discriminatórias, nos termos dos contratos e acordos firmados entre elas;
t) o documento de cobrança permite ao assinante o pagamento da fatura em .
qualquer dos locais indicados pela prestadora, os quais devem estar
convenientemente distribuídos na localidade.

5.13.2.3.2 Preencher o quadro apropriado no Anexo XIII .

Contribuição Nº 5 - (ID: 33140)

Contribuidor: FERNANDO RIBEIRO RAMOS
Lotação: PBOASl
Data da Contribuição: 07/08/2007“
Contribuição: Incluir também a seguintes alínea no item 5.13.2.3.1:

g) o documento de cobrança contém informações relativas a utilização do STFC e do
serviço de valor adicionado correspondente, com identificação do respectivo provedor,
quando da cobrança de valores referentes a utilização de serviços de valor adicionado;

h) o documento de cobrança fornecido pela prestadora da modalidade local, quando
solicitado pelo assinante, contém o detalhamento das chamadas locais que permita
identificar, para cada chamada local realizada, entre telefones fixos, o número do
telefone chamado, a data e horário de realização, a duração e o seu respectivo valor.
i) o documento de cobrança fornecido pela prestadora da modalidade local, nas
localidades em que não haja o fornecimento do detalhamento das chamadas locais,

não apresente cobrança de tarifa ou preço de utilização do STFC excedente à franquia
mensal.

Justificativa: Contemplar os seguintes dispositivos:

g) artigo 82,-parágrafo 2°, do RSTFC.
h) artigo 83, caput, do RSTFC.

i) artigo 83, parágrafo 1°, do RSTFC.

Item: 5.13.2.4 Verificação em Campo

, 5.13.2.4.1 Para os procedimentos de emissão e apresentação dos documentoslde cobrança
enviados pela prestadora, verificar e comprovar diretamente nos sistemas da prestadora:

a) se a prestadora oferece ao assinante, no mínimo, 6 (seis) possiveis datas de
vencimento do documento de cobrança;
b) se os procedimentos de emissão e envio dos documentos de cobrança garantem
a entrega dos mesmos com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência à data de
vencimento;

c) se a prestadora na modalidade local, no caso de cobrança conjunta de valores
prestados por prestadoras de outras modalidades do STFC, possui procedimentos
que, mediante solicitação do assinante, permita e emissão separada dos
documentos de cobrança de cada prestadora;

d) se prestadora na modalidade local possui procedimentos para comunicar à
respectiva prestadora de longa distância a falta de pagamento, para que esta tome
as providências cabíveis, de acordo com o Regulamento do STFC.

5.13.2.4.2 Preencher o quadro apropriado no Anexo XIII.

Contribuição Nº 6 = (ID: 33139)
Contribuidor: FERNANDO RIBEIRO RAMOS
Lotação: PBOASl
Data da Contribuição: 07/08/2007

Contribuição: No item 5.13.2.4.1, incluir:
e) se a prestadora, mediante autorização expressa do assinante, permite que o
demonstrativo e fatura do serviço possam ser apresentados em um único documento
de cobrança, agrupando seus códigos de acesso;

f) se a prestadora, mediante autorização expressa do assinante, permite que o
documento de cobrança possa ser apresentado e obtido por meio da internet;
9) se a prestadora possui procedimentos para acordar com o assinante a emissão de

.

documentos de cobrança com periodicidade superior a 30 (trinta) dias;
h) se a prestadora possui procedimentos para possibilitar a cobrança de chamadas
locais e de longa distância nacional em documento de cobrança de terceiro, desde que
o mesmo autorize;

i) se a prestadora possui procedimentos para possibilitar a cobrança de chamadas de
longa distância internacional em documento de cobrança de terceiro, desde que o
mesmo autorize, e quando admitido em convênios com administrações estrangeiras;
j) se a prestadora não inclui, no documento de cobrança, valores relativos à prestação

de serviços de valor adicionado ou de qualquer outro valor devido que não decorra
exclusivamente da prestação de STFC, sem a autorização expressa do assinante;

.

k) se a prestadora fornece documento de cobrança com o detalhamento das chamadas
“locais de forma gratuita, ressalvada 'a sua faculdade de efetuar cobrança nas hipóteses
de fornecimento da segunda via do detalhamento quando comprovada a entrega da
primeira via ao assinante e de fornecimento de chamadas contido em documento de
cobrança emitido, cujo vencimento ocorreu há mais de 120 (cento e vinte) dias da
solicitação.
Justificativa: Contemplar:

e) artigo 80, parágrafo 1°, do RSTFC;
f) artigo 80, parágrafo 40, do RSTFC;
9) artigo 88 do RSTFC;
h) artigo 89, caput, do RSTFC;

i) artigo 89, parágrafo único, do RSTFC.
j) artigo 82, parágrafo 1°, do RSTFC.
.

k) artigo 83, parágrafo 30, do RSTFC.

(**—.*

Eduardo Marinho da Silva
De:

Eduardo Marinho da Silva

“Enviado em: quinta-feira, 30 de agosto de 2007 14:54
Para:

Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas

Cc:

Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Otavio Barbosa da Silva Soares

Assunto:

Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323

Prezados, boa tarde.

Emv relação ao e—mail encaminhado aos senhores no dia 9 de agosto passado, às 1_§h34 pela caixa corporativa da R_FFCF1,

.

gostaríamos de ter uma previsão acerca da conclusão da atividade de análise das contribuições apresentadas ao Procedimento

de Fiscalização dos Processos de Tarifação do STFC.
Será importante contarmos com a versão final do documento o quanto antes.
Certos da atenção dos senhores, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Eduardo Silva

— RFFCF1 - «»

30/08/2007

Eduardo Marinho da Silva
»:

w

m

«I.

W

De:

Eduardo Marinho da Silva

Enviado

terça-feira, 4 de setembro de 2007 14:28
;

em:

.

um

Para:

Mauricio Peroni; Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Jose
Antonio da Silva Galli
I

Cc:

Sergio Bastos Blanco; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo de Holanda Melo Montenegro

Assunto:

RES: Análise de contribuições- Consulta Interna nº 323

Prezados, boa tarde.

Considerando o já exposto pelo Fernando e pelo Mauricio, os senhores julgam necessária a realização de nova reunião do GT
em Brasília para análise das contribuições?
Atenciosamente,
Eduardo Silva
RFFCF1

----- Mensagem original----De: Mauricio Peroni

'

Enviada em: sexta--feira, 31 de agosto de 2007 15: 13
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Eduardo Marinho da Silva
Cc: Jefferson Correa Andrada Joao Belmiro Serra de Freitas

Assunto: RES: Análise de contribuições— Consulta Interna nº 323
Tava olhando as contribuições e a maior parte faz sentido.
A de inclusão da verificação do 000 e a parte de inovações do regulamento (aspectos relativos a fatura, tirando outros
tratados em outras classes) poderiam ser incl'uidos também.
O mais trabalhoso é a questão das tabelas de horários. O aspecto levantado pelo Marivaldo faz sentido, as prestadora
poderiam se antecipar às fiscalizações mas como estabelecer uma fórmula para amostrar estas faixas horárias?
A parte de agregar autorizadas é mais sutil....,
O Fernando tem razão, são poucas mas trabalhosas.
Prazo? Vamos discutir...

Mauricio Peroni
Especialista em Regulação - Área Tecnológica
Gerente Operacional de Fiscalização de_Serviços - EROSFS

mauriciop@anatel.gov.br

'

Tel: +51 3230-1940

Fax: +51 3230-1999

----- Mensagem original----De: Fernando Ferreira Ribeiro

Enviada em: quinta-feira, 30 de agosto de 2007 15:52
Para: Eduardo Marinho da Silva
Cc: Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Jose Antonio da Silva Galli; Mauricio Peroni
Assunto: RES: Análise de contribuições- Consulta Interna nº 323
Prezado Eduardo,

As contribuições apresentadas, aindaque em pequena quantidade, demandam análise minuciosa e, se
acatadas, podem ocasionar alterações textuais significativas.
Att
Fernando

04/09/2007

----- Mensagem originaI----—
*—
:
De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta-feira, 30 de agosto de 2007 14:54
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Otavio Barbosa da Silva Soares
Assunto:, Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323
Prezados, boa tarde.

Em relação ao e-mail encaminhado aos senhores no dia 9 de agosto passado, às 18h34 pela caixa
corporativa da RFFCF1, gostariamos de ter uma previsão acerca da conclusão da atividade de análise
das contribuições apresentadas ao Procedimento de Fiscalização dos Processos de Tarifação do STFC.
Será importante contarmos com a versão final do documento o quanto antes.
Certos da atenção dos senhores, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Eduardo Silva

RFFCF1

04/09/2007

"

Ecgua1‘33 Marinho da Silva
De:

Sergio Bastos Blanco

Enviado em: quarta—feira, 10 de outubro de 2007 16:54

Para:

Eduardo Marinho da Silva

Assunto:

RES: Análise de contribuições ~ Consulta Interna nº 323

Por mim está ótimo.

—————Mensagem origina|———-De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta-feira, 4 de outubro de 2007 15:14
Para: Mauricio Peroni; Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Jose Antonio
- da Silva Galli
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Otavio Barbosa da Silva Soares; Luide Amaral Mercuri
Assunto: ENC: Anélise de contribuições ~ Consulta Interna nº 323
Prezados, boa tarde.
Considerando que a sugestão do Maurício foi acatada por todos do GT, pretendo sugerir ao RFFCFl que aproveitemos a
presença do Jefferson, que virá nos auxiliar por alguns dias, provavelmente ainda em outubro, para efetuar a análise das
.contribuições, consolidando uma proposta de versão final do FIS.PF.004, para posterior encaminhamento aos demais
membros do GT para os ajustes finais necessários.
Dessa forma, como as contribuições de grande impacto ficarão para uma próxima revisão, se o GT e o RFFCFl aprovarem
essa idéia, não haverá a necessidade de nova reunião presencial do GT em Brasília.

Os senhores concordam com essa proposta ou preferem alguma outra alternativa?
Atenciosamente,
Eduardo Silva

RFFCFl

-----Mensagem original----De: Jefferson Correa Andrada
Enviada em: quinta—feira, 4 de outubro de 2007 12:00
Para: Mauricio Peroni; Eduardo Marinho da Silva
Cc: Fernando Ferreira Ribeiro; Joao Belmiro Serra de Freitas; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo
Montenegro; Otavio Barbosa da Silva Soares
.Assunto: RES: Anélise de contribuições - Consulta Interna nº 323
Prezados, bom dia,

Concordo com o Maurício, algumas alterações propostas são bem significativas e poderiam ser inclusas em uma futura
revisão, agregando o conhecimento adquirido em campo com as fiscalizações que estão em fase de execução e que
serão iniciadas. Aqui no nosso escritório já iniciamos a fiscalização na CTBC e procuramos trabalhar com a amostra de
todo o universo de chamadas, utilizando o software ACL. Mas algumas outras dificuldades ja foram apontadas.

O único cuidado, é que, quando da resposta às contribuições apresentadas, se informe que estas serão devidamente
analisadas e incluídas em futura revisão do procedimento, em função da complexidade apresentada.
Um abraço

Jefferson Corrêa Andrada
Técnico em Regulação de Sew/gas Fiﬁ/Ito: da Telecomum'caçães
Amaral — Fiscalização de Serviços - 54204 - IMÉ

Em) 2101.6182
I(31) 2101.6190
.jefferson©anatel.gov.br

17/01/2008

-----Mensagem original——-——
_
,. _
De: Fernando Ferreira Ribeiro
Enviada em: quinta-feira, 4 de outubro de 2007 11:38
Para: Mauricio Peroni; Eduardo Marinho da Silva
Cc: Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo
Montenegro; Otavio Barbosa da Silva Soares
Assunto: RES: Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323

3

De acordo. Acredito que, neste fim de ano, as pastas da conversão pulso—minuto já contemplem alguns tópicos de
tarifação, e podem servir de experiência, ainda que restrita, para a revisão proposta para o próximo ano.
Att
Fernando

-----Mensagem originaI----- _
De: Joao Belmiro Serra de Freitas
Enviada em: quinta-feira, 4 de outubro de 2007 11:36
Para: Eduardo Marinho da Silva
Cc: Mauricio Peroni; Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo
Montenegro; Otavio Barbosa da Silva Soares
Assunto: ENC: Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323
Senhores,
Concordo com o Mauricio.

.

Um abraço,
Belmiro

----- Mensagem original-—-——
De: Mauricio Peroni
Enviada em: quinta-feira, 4 de outubro de 2007 10:32
Para: Eduardo Marinho da Silva
Cc: Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de
Holanda Melo Montenegro; Otavio Barbosa da Silva Soares
Assunto: RES: Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323
Prezados,

O que sugeri em conversa com o Eduardo foi de que acatássemos as contribuições mais simples (correções) e
deixássemos as contribuições mais complexas, como a proposta de alteração de amostras de faixas horárias, para uma
futura revisão, quem sabe no 2° trimestre do ano que vem.
Na realidade a Classe 4 praticamente não foi executada ainda, pelo que sei o ER01 e o EROS iniciaram a execução em
.
cima de metologia piloto.

Parece-me um pouco drástico alterarmos muita coisa agora sem ter ainda algum retorno dos trabalhos iniciados. Ou seja,
poderiamos agregar as experiências de campo para uma alteração mais produtiva sem reescrever um procedimento que
nunca foi executado.
Abçs
Mauricio

PS: Exclui o Galli da Lista pois ele não está mais na PBCP.
—————Mensagem originaI--———
De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta-feira, 4 de outubro de 2007 11:15
Para: Mauricio Peroni
Cc: Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Jose Antonio da Silva
Galli; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Otavio Barbosa da Silva Soares
Assunto: ENC: Análise de contribuições — Consulta Interna nº 323
,

Prezado Mauricio, bom dia.
Gostaria que vocé apresentasse aos demais integrantes do GT do FIS.PF.004 sua proposta acerca da contribuição
do Marivaldo, que creio ser a mais complicada recebida na Consulta Interna e que ensejou a discussão sobre a

17/01/2008

necessidade de realização de nova reunião presencial do GT em Brasília.
.-

,.":

Se os integrantes do GT estiverem de acordo, será ainda necessária a reunião?
Precisamos bater o martelo acerca desse assunto e, caso necessário, agendar a reunião.
Atenciosamente,
Eduardo Silva

RFFCF1

----- Mensagem original-——-—
De: Joao Belmiro Serra de Freitas
Enviada em: quinta-feira, 13 de setembro de 2007 17:15
Para: Eduardo Marinho da Silva
,
Cc: Elson Jose da Silva; Viviane Soares Piccinin; Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Mauricio
Peroni
Assunto: RES: Amostragem no PF da Classe 4 do STFC + Análise de Contribuições
Senhores,

Para o caso da contribuição do Elson, como faremos a fiscalização da tarifação de uma chamada local dentro da
própria central?
Um abraço,
Belmiro

-----Mensagem original----De: Mauricio Peroni
Enviada em: quinta—feira, 6 de setembro de 2007 10:33
Para: Eduardo Marinho da Silva; Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de
Freitas
Assunto: RES: Análise de contribuições — Consulta Interna nº 323

Podíamos definir isso no coffee break da REGOF?

Mauricio Peroni
Especialista em Regulação - Área Tecnológica
Gerente Operacional de Fiscalização de Serviços — ERUSFS
mauriciop@anatel.gov.br
Tel: +51 3230-1940

Fax: +51 3230-1999

----- Mensagem original----De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta—feira, 6 de setembro de 2007 10:02
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Mauricio
Peroni; Jose Antonio da Silva Galli
Cc: Eduardo Marques da Costa Jacomassi; Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro;
Otavio Barbosa da Silva Soares; Elson Jose da Silva; Viviane Soares Piccinin
Assunto: Amostragem no PF da Classe 4 do STFC + Análise de Contribuições
Prezados, bom dia.

Encaminho contribuição apresentada pelo Elson — RFFCF3, em função de dificuldades encontradas pelo
ERO1 na execução do FlS.PF.004. Para a análise dos senhores...
Além disso, gostariamos de consulta-los acerca da forma como será feita a análise de contribuições
referentes à Consulta interna do FIS.PF.OO4.
Conforme já informado pelos senhores, apesar de termos recebido um número pequeno de
contribuições, há algumas que demandam tempo considerável para análise e ajustes no documento.
Diante disso, para subsidiar decisão gerencial quanto a necessidade de realização de nova reunião
presencial na Sede, solicitamos informar—nos o indicado em cada alternativa listada abaixo:
a) realização da análise das contribuições sem reunião presencial na Sede:
- qual seria o tempo necessário estimado?
b) realização da análise das contribuições com reunião presencial na Sede:

17/01/2008

— quantos dias seriam necessários para a reunião do GT?
Certos da atenção dos senhores, agradecemos desde ja e aguardamos retorno.
Atenciosamente,

_ «,

“

Eduardo Silva

RFFCF1

De: Elson Jose da Silva

Enviada: qua 5/9/2007 16:34
Para: Eduardo Marinho da Silva
Cc: Viviane Soares Piccinin; Breno Neri Carneiro; Ruy de Araujo Carneiro

Assunto: Amostragem no PF da Classe 4 do STFC
Eduardo,

No PF da classe 4 do STFC, na parte referente aos testes de campo, há uma diferença entre a

mostragem de centrais para a verificação da bilhetaem de chamadas locais e LDN. Para chamadas
locais o PF está considerando como universo 0 número de centrais e para LDN o número de áreas de
tarifação. Entendo que para as duas verificações (local e LDN) devem ser realizados testes nas mesmas
centrais, de preferência uma central por área de tarifação, como era na antiga metodologia. Sendo assim,
acredito que é aconselhável utilizar o número de áreas de tarifação para os dois itens.
Favor encaminhar a sugestão acima para a análise do grupo de trabalho responsavel pelo referido
procedimento.
Atta,

.

Elson José da Silva

RFFCF3 - Gerência Operacional de Fiscalização de Serviços

e-mail: elson©anatel.gov.br

Fone: (61 )23121891

-----Mensagem originaI----De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: terça—feira, 4 de setembro de 2007 14:28
Para: Mauricio Peroni; Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de
Freitas; Jose Antonio da Silva Galli
Cc: Sergio Bastos Blanco; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo de Holanda Melo Montenegro
Assunto: RES: Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323
Prezados, boa tarde.

Considerando o-já exposto pelo Fernando e pelo Mauricio, os senhores julgam necessária a realização
de nova reunião do GT em Brasília para análise das contribuições?
Atenciosamente,
Eduardo Silva

RFFCF1

----- Mensagem original-—--De: Mauricio Peroni
Enviada em: sexta—feira, 31 de agosto de 2007 15:13
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Eduardo Marinho da Silva
Cc: Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas
Assunto: RES: Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323

Tava olhando as contribuições e a maior parte faz sentido.

A de inclusão da verificação do OCC e a parte de inovações do regulamento (aspectos relativos a
fatura, tirando outros tratados em outras classes) poderiam ser incluídos também.
O mais trabalhoso é a questão das tabelas de horários. O aspecto levantado pelo Marivaldo faz

17/01/2008

sentido, as prestadora poderiam se antecipar as fiscalizações mas como estabelecer uma
fórmula para amostrar estas faixas horárias?

”ªxªm!“

A parte de agregar autorizadas é mais sutil....
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O Fernando tem razao, sao poucas mas trabalhosas.
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Prazo? Vamos discutir...
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Mauricio Peroni
Especialista em Regulação - Área Tecnológica
Gerente Operacional de Fiscalização de Serviços - EROSFS
mauriciop©anatel.gov.br

Tel: +51 3230-1940
Fax: +51 3230-1999

-----Mensagem original----De: Fernando Ferreira Ribeiro
Enviada em: quinta-feira, 30 de agosto de 2007 15:52
Para: Eduardo Marinho da Silva
Cc: Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Jose Antonio da Silva Galli;
Mauricio Peroni
Assunto: RES: Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323
Prezado Eduardo,

As contribuições apresentadas, ainda que em pequena quantidade, demandam análise
minuciosa e, se acatadas, podem ocasionar alterações textuais significativas.
Att
Fernando

—————Mensagem original--—-De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: quinta-feira, 30 de agosto de 2007 14:54
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra
de Freitas
Cc: Sergio Bastos Blanco; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Otavio Barbosa
da Silva Soares
Assunto: Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323
Prezados, boa tarde.

Em relação ao e-mail encaminhado aos senhores no dia 9 de agosto passado, às
18h34 pela caixa corporativa da RFFCF1, gostaríamos de ter uma previsão
acerca da conclusão da atividade de análise das contribuições apresentadas ao
Procedimento de Fiscalização dos Processos de Tarifação do STFC.
Será importante contarmos com a versão final do documento o quanto antes.
Certos da atenção dos senhores, colocamo—nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
Atenciosamente,
Eduardo Silva

RFFCF1
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Eduardo Marinho da Silva
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De:

Eduardo Marinho da Silva

Enviado

sexta-feira, 18 dejaneiro de 2008 14:39

i

W ,,,/J

ªªª—Jª'”)

em:
Para:

Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas;
Mauricio Peroni

Cc:

Sergio Bastos Blanco; Luide Amaral Mercuri; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo de
Holanda Melo Montenegro

Assunto:

[Análise de contribuições? ElS.PF.OO4] Consulta ao GT

Prezados senhores, boa tarde.

, “_

Em discussão anterior, ficou decidido que será necessária nova reunião do GT de elaboração do
Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e Controle dos Processos de Tarifação do STFC —
FlS.PF.OO4, para análise das contribuições recebidas por meio da Consulta Interna nº 323, considerando que
algumas delas têm um impacto significativo no documento.

Como o GT sinalizou com a necessidade de um feedback da utilização em campo da versão PILOTO
atualmente em vigor antes de realizar nova reunião do GT, ficou acertado que ela deveria ocorrer no inicio de

2008.
Dessa forma, gostaríamos de consulta—los quanto a uma data conveniente para a realização da análise das
contribuições recebidas na Consulta Interna nº 323.
Favor responder este e-mail também para o Sérgio Blanco e o Otávio Barbosa.
Atenciosamente,

Eduardo Silva

RFFCF1

12/3/2008
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Eduardo Marinho da Silva
De:

Mauricio Peroni

Enviado

sexta-feira, 18 de janeiro de 2008 14:42

em:

_

Para:

Eduardo Marinho da Silva; Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao
Belmiro Serra de Freitas

Cc:

Sergio Bastos Bianco; Luide Amarai Mercuri; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo de

Holanda Melo Montenegro
Assunto:

RES: [Análise de contribuições - FlS.PF.OO4] Consulta ao GT

Da minha parte, a partir de 01/03/08.

Att.
Mauricio

-----Mensagem originaI--——-

.

le: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: sexta-feira, 18 de janeiro de 2008 14:39
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Mauricio
Peroni

Cc: Sergio Bastos Blanco;'Luide Amaral Mercuri; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo de Holanda
Melo Montenegro
Assunto: [Análise de contribuições - FIS.PF.004] Consulta ao GT
Prezados senhores, boa tarde.

Em discussão anterior, ficou decidido que será necessária nova reunião do GT de elaboração do
Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e Controle dos Processos de Tarifação do
STFC - FlS.PF.OO4, para análise das contribuições recebidas por meio da Consulta Interna nº 323,

considerando que algumas delas têm um impacto significativo no documento.
Como o GT sinalizou com a necessidade de um feedback da utilização em campo da versão PILOTO
atualmente em vigor antes de realizar nova reunião do GT, ficou acertado que ela deveria ocorrer no
início de 2008.
.

Dessa forma, gostaríamos de consulta-los quanto a uma data conveniente para a realização da
análise das contribuições recebidas na Consulta Interna nº 323.

Favor responder este e-mail também para o Sérgio Blanco e o Otávio Barbosa.
Atenciosamente,
Eduardo Silva

RFFCF1
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Eduardo Marinho da Silva
De:

Fernando Ferreira Ribeiro

Enviado
em:

sexta-feira, 18 de janeiro de 2008 14:45

Para:

Eduardo Marinho da Silva; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas;
Mauricio Peroni

Cc:

Sergio Bastos Blanco; Luide Amaral Mercuri; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo de

Holanda Melo Montenegro
Assunto:

RES: [Análise de contribuições — FIS.PF.004] Consulta ao GT“

Por mim pode ser a partir de fevereiro, após o carnaval.
Att
Fernando

-----Mensagem originaI—---De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: sexta-feira, 18 de janeiro de 2008 14:39
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Mauricio
Peroni
Cc: Sergio Bastos Blanco; Luide Amaral Mercuri; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo de Holanda
Melo Montenegro
Assunto: [Análise de contribuições - FIS.PF.004] Consulta ao GT
Prezados senhores, boa tarde.

Em discussão anterior, ficou decidido que será necessária nova reunião do GT de elaboração do
Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e Controle dos Processos de Tarifação do
STFC - FIS.PF.004, para análise das contribuições recebidas por meio da Consulta Interna nº 323,
considerando que algumas delas têm um impacto significativo no documento.

Como o GT sinalizou com a necessidade de um feedback da utilização em campo da versão PILOTO
atualmente em vigor antes de realizar nova reunião do GT, ficou acertado que ela deveria ocorrer no
inicio de 2008.
Dessa forma, gostaríamos de consulta-los quanto a uma data conveniente para a realização da
análise das contribuições recebidas na Consulta interna nº 323.
Favor responder este e—mail também para o Sérgio Blanco e o Otávio Barbosa.
Atenciosamente,

Eduardo Silva

RFFCF1

12/3/2008
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Eduardo Marinho da Silva
De:

-

A

.

Mauricio Peroni

Enviado em:

sexta-feira, 18 de janeiro de 2008 15:17

Para:

Eduardo Marinho da Silva

Assunto:

ENC: Sugestões Classe 04 - TARIFAÇÃO
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Abçs

Mauricio
-----Mensagem original—---De:
Andreas Hanke Stern
Enviada em:
sexta—feira, 18 de janeiro de 2008 15:14
Para:
Mauricio Peroni; Denilson Peter yictoria
Assunto:
Sugestões Classe 04 - TARIFAÇAO

Mauricio,

.30mo sugestão imediata para melhorar a análise da Classe 04 - Tarifaçâo, sugiro :

—Solicitar os espelhos de contas junto com a informação do número do plano em que este espelho está inserido,
informado a Anatel.(Exemp|o plano nº 25).
—Inc|uir no RI soiicitado à prestadora, documento interno chamado "TABELA DE CADÉNClAS PARA
RECOLHIMENTO DE CREDITO DE CARTAO lNDUTlVO" , pois facilita a indentificação dos valores que deveriam
estar programados nas centrais da prestadora.(Ex. Brasil Telecom).
— Diminuir o “número de amostras de ligações,(hoje 3 dias em 8 faixas de horários) pois a quantidade manipulada é
absurda e eventuais distorções aparecerão em amostras 10 vezes menores.

Andreas

,,!"

“sªl;“afº

Prezado Eduardo, por favor, guarde ai na pasta da Classe 4 o feedback do pessoal que fez trabalho no EROS.

Sds,

ª,?
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Eduardo Marinho da Silva

De:

Jefferson Correa Andrada

Enviado

sexta-feira, 18 de janeiro de 2008 18:01

“ªs,, “uM/4
.

em:

Para:

4

“ªº—ae—

Eduardo Marinho da Silva; Fernando Ferreira Ribeiro; Joao Belmiro Serra de Freitas;
Mauricio Peroni

Sergio Bastos Blanco; Luide Amaral Mercuri; Otavio Barbosa da SiIVa Soares; Ricardo de

Cc:

Holanda Meio Montenegro
Assunto:

RES: [Análise de contribuições - FlS.PF.OO4] Consulta ao GT

Prezados,

Acredito que março seria o melhor mês para executar os trabalhos. Porém estarei de férias nas duas
primeiras semanas deste mês (março), desta forma a data que proponho seria de 17 a 21 de março.
Caso todos concordem com tal proposição, favor responder, ou caso contrário, apresentem novas datas.
Um abraço!

Jefferson Corrêa Andrada
Técmfca em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações
Ánafe/ - Fiscalização de Servi/13:05 = 5204 - IME '

ºrg—(31) 2101.6182 / (31)8711.6017
I(31) 2101.6190
.jefferson@anatei.gov.br

—————Mensagem original----De: Eduardo Marinho da Silva
Enviada em: sexta-feira, 18 de janeiro de 2008 14:39
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas; Mauricio
Peroni
Cc: Sergio Bastos Blanco; Luide Amaral Mercuri; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo de Holanda
Meio Montenegro
Assunto: [Análise de contribuições - FIS.PF.004] Consulta ao GT
Prezados senhores, boa tarde.

Em discussão anterior, ficou decidido que será necessária nova reunião do GT de elaboração do
Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e Controle dos Processos de Tarifação do
STFC — FlS.PF.OO4, para análise das contribuições recebidas por meio da Consulta Interna nº 323,
considerando que algumas delas têm um impacto significativo no documento.

Como o GT sinalizou com a necessidade de um feedback da utilização em campo da versão PILOTO
atualmente em vigor antes de realizar nova reunião do GT, ficou acertado que ela deveria ocorrer no
inicio de 2008.
«
Dessa forma, gostariamos de consulta-los quanto a uma data conveniente para a realização da
análise das contribuições recebidas na Consulta Interna nº 323.

Favor responder este e-maiI também para o Sérgio Blanco e o Otávio Barbosa.
Atenciosamente,
Eduardo Silva

RFFCF'i

12/3/2008
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Prezado Gerente,
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Eduardo Marinho da Silva
De:

Sergio Bastos Blanco

Enviado em:

sexta-feira, 1 de fevereiro de 2008 16:44

Para:

Joao Jacob Bettoni; Jose Dias Coelho Neto; Ruimar Dias dos Santos; Jose
Gomes Pires

Cc:

Antonio Roberto Zanoni; Mauricio Peroni; Jefferson Correa Andrada; Fernando
Ferreira Ribeiro; Joao Belmiro Serra de Freitas; CC - RFFCF1; Eduardo Marinho
da Silva; Luide Amaral Mercuri; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo de

Holanda Melo Montenegro
Assunto:

Convocação de Servidores --> Reunião GT - Análise de Contribuições FlS.PF.004
- Processos de Tarifação do STFC

Sin. de
acompanhamento:

Acompanhar

Status do

Sinalizada

sinalizador:

Prezados Gerentes,

De ordem do Gerente de Fiscalização e Supervisão Regional, e
considerando a necessidade de finalização do Procedimento de Fiscalização para
o Acompanhamento e Controle dos Processos de Tarifação do STFC FIS.PF.004 estamosconvocando os servidores abaixo nomeados para participação
na atividade Iistada,'dada sua expertise nesse assunto e anterior participação no GT
responsável pela elaboração do procedimento:
- Mauricio Peroni (ER05 FS);

- Jefferson Correa Andrada (ERO4 FS);
- Fernando Ferreira Ribeiro (ER07 FS); e
- João Belmiro Serra de Freitas (ER11 FS).
Solicitamos aV. Sa. envidar esforços no sentido de disponibilizaro
servidor para participar e. integrara equipe responsável pelas atividades
referenciadas no período de 03/03 a 07/03/2008, na Anatel Sede - Bloco H - 5°
andar - Ala Norte.
Solicitamos, ainda, confirmar a participação do mesmo, assim como

cientificé-los do envolvimento nesta atividade.
Lembramos que as FVS devem ser incluídas até o dia 22/02/2008.
Qualquer dúvida favor entrar em contato com a Gerência Operacional de
Normas e Padrões de Fiscalização:

«
(
«

Luide Mercuri
(61 2312-1691)
Eduardo Marinho (61 2312-2389)
Sérgio Blanco
(61 2312-1816)

Att. ,
Sérgio Bastos Blanco
Gerente Oper. de Normas e Padrões de Fiscalização
RFFCFl/RFFCF/RFFC/SRF - ANATEL — Brasilia
(61) 2312-1816

E sergiob@anate|.gov.br

12/3/2008

Prezado Gerente,

12/3/2008
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Prezado Gerente,
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Eduardo Marinho da Silva
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De:

Sergio Bastos Blanco

Enviado em:

sexta-feira, 1'de fevereiro de 2008 17:15

Para:

Eduardo Marinho da Silva

Cc:

Luide Amaral Mercuri; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo de Holanda
Melo Montenegro

Assunto:

ENC: Convocação de Servidores --> Reunião GT - Análise de Contribuições
FIS.PF.004 - Processos de Tarifação do STFC

Sin. de

Acompanhar

'

acompanhamento:
Status do sinalizador:

Sinalizada

Eduardo.
Para conhecimento.
Sérgio

-'-—-—Mensagem original ----De: Jose Gomes Pires
Enviada em: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2008 17:13
Para: Sergio Bastos Blanco
Assunto: ENC. Convocação de Servidores --> Reunião GT- Análise de Contribuições FIS. PF. 004— Processos
de Tarifação do STFC
Sergio,
Belmiro confirmado!
Pires
-----Mensagem original-——-De: Joao Belmiro Serra de Freitas
Enviada em: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2008 15:05
Para: Jose Gomes Pires

Assunto: ENC: Convocação de Servidores --> Reunião GT - Análise de Contribuições FIS.PF.OO4 — Processos
de Tarifação do STFC
Dr. Pires,

Sem problemas.
Belmiro
-----Mensagem original----De: Jose Gomes Pires
Enviada em: sexta—feira, 1 de fevereiro de 2008 16:04
Para: Joao Belmiro Serra de Freitas

Assunto: ENC: Convocação de Servidores --> Reunião GT - Análise de Contribuições FIS.PF.004 - Processos
de Tarifação do STFC
Belmiro,
'Algum impedimento?
Pires

-----Mensagem original--—-—
De: Sergio Bastos Blanco
Enviada em: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2008 14:44
Para: Joao Jacob Bettoni; Jose Dias Coelho Neto; Ruimar Dias dos Santos; Jose Gomes Pires
Cc: Antonio Roberto Zanoni; Mauricio Peroni; Jefferson Correa Andrada; Fernando Ferreira Ribeiro; Joao
Belmiro Serra de Freitas; CC - RFFCF1; Eduardo Marinho da Silva; Luide Amaral Mercuri; Otavio Barbosa da
Silva Soares; Ricardo de Holanda Melo Montenegro

Assunto: Convocação de Servidores --> Reunião GT - Análise de Contribuições FIS.PF.004 - Processos de
Tarifação do STFC
Prezados Gerentes,

12/3/2008

77
'

Prezado Gerente,

Página 2 de 2

De ordem do Gerente de Fiscalização e Supervisão Regional,

e

considerando a necessidade de finalização do Procedimento de Fiscalização para
o Acompanhamento e Controle dos Processos de Tarifação do STFC FIS.PF.004 estamos convocando os servidores abaixo nomeados para participação
na atividade listada, dada-sua expertise nesse assunto e anterior participação no GT
responsável pela elaboração do procedimento:
- Mauricio Peroni (EROS FS);

- Jefferson Correa Andrada (ER04 FS);
- Fernando Ferreira Ribeiro (ER07 FS); e
- João Belmiro Serra de Freitas (ER11 FS).

Solicitamos aV. Sa. envidar esforços no sentido de disponibilizaro
servidor para participar e integrara equipe responsável pelas atividades
. referenciadas no período de 03/03 a 07/03/2008, na Anatel Sede - Bloco H - 5°
andar - Ala Norte.
Solicitamos, ainda, confirmar a participação do mesmo, assim como
cientificá-los do envolvimento nesta atividade.
Lembramos que as FVS devem ser incluídas até o dia 22/02/2008.

Qualquer dúvida favor entrar em contato com a Gerência Operacional de
Normas e Padrões de Fiscalização:

/

Luide Mercuri

(61 2312-1691)

J

Eduardo Marinho

(61 2312-2389)

«

Sérgio Blanco

(61 2312-1816)

Att.,

Sérgio Bastos Blanco
Gerente Oper. de Normas e Padrões de Fiscalização
RFFCFl/RFFCF/RFFC/SRF -' ANATEL — Brasilia
(61) 2312—1816
sergiob@anatel.gov.br

12/3/2008
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Prezado Gerente,
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Eduardo Marinho da Sllva
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Sergio Bastos Blanco
De.
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Enviado em:

segunda—feira, 11 de fevereiro de 2008 12:00

Para:

Eduardo Marques da Costa Jacomassi

Cc:

Antonio Roberto Zanoni; Eduardo Marinho da Silva; Luide Amaral Mercuri;
Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo de Holanda Meio Montenegro

Assunto:

Convocação --> Reunião GT - Análise de Contribuições FIS.PF.OO4 - Processos
de Tarifação do STFC

Sin. de

Acompanhar

“

acompanhamento:
Status do sinalizador: Sinalizada

Prezado Eduardo Jacomassi,

De ordem do Gerente de Fiscalização e Supervisão Regional e considerando a necessidade de
finalização do Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e Controle dos
Processos de Tarifação do STFC - FIS.PF.OO4, estamos convocando servidores da SRF para
compor um Grupo de Trabalho - GT para a realização da atividade.

Por meio deste, convidamos V. Sa. para participar da reunião do GT referenciado, como
representante da área demandante. A reunião do GT será realizada no período de 03/03 a
07/03/2008, na Anajel Sede - Bloco H — 5° andar - Ala Norte.

Reforçamos que é de extrema importância à participação da área demandante na atividade,
para que as ações de fiscalização sistêmicas referentes a tarifação do STFC, que serão realizadas em
consonância com a nova versão do Procedimento de Fiscalização a ser consolidada, atendam às
necessidades da SPB.
Atenciosamente,

Sérgio Bastos Blanco
Gerente Oper. de Normas e Padrões de Fiscalização
RFFCF1/RFFCF/RFFC/SRF - ANATEL - Brasilia

(61) 2312-1816
sergiob@anatel.gov.br

12/3/2008
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Prezado Gerente,
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Eduardo Marlnho da Sllva
Sergio Bastos Blanco

Enviado

segunda-feira, 11 de fevereiro de 2008 16:37

e

Para:

Eduardo Marinho da Silva; Luide Amaral Mercuri; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo
de Holanda Melo Montenegro

Assunto:

ENC: Convocação de Servidores --> Reunião GT - Análise de Contribuições FlS.PF.004 Processos de Tarifação do STFC

, _

Para conhecimento.

—————Mensagem original----De: Jefferson Correa Andrada
Enviada em: segunda—feira, 11 de fevereiro de 2008 15:20
Para: Sergio Bastos Blanco
Assunto: RES: Convocação de Servidores --> Reunião GT - Análise de Contribuições FIS.PF.004 - Processos
de Tarifação do STFC
Prezado Sérgio,
Participação confirmada.

Att

Jefferson Corrêa Andrada
Técnica em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações
Anaf'e/ ~ Físcah'zaçãa de Serviços - ERM = Mô

@131) 2101.6182
I(31) 2101.6190
ªjefferson©anatelgovbr

----- Mensagem original----De: Sergio Bastos Blanco
Enviada em: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2008 16:44
Para: Joao Jacob Bettoni; Jose Dias Coelho Neto; Ruimar Dias dos Santos; Jose Gomes Pires
Cc: Antonio Roberto Zanoni; Mauricio Peroni; Jefferson Correa Andrada; Fernando Ferreira Ribeiro;
Joao Belmiro Serra de Freitas; CC - RFFCF1; Eduardo Marinho da Silva; Luide Amaral Mercuri; Otavio
Barbosa da Silva Soares; Ricardo de Holanda Melo Montenegro
Assunto: Convocação de Servidores --> Reunião GT - Análise de Contribuições FIS.PF.004 - Processos
de Tarifação do STFC

Prezados Gerentes,

De ordem do Gerente de Fiscalização e Supervisão Regional, e

considerando a necessidade de finalização do Procedimento de Fiscalização
para o Acompanhamento e Controle dos Processos de Tarifação do STFC
FIS.PF.004 estamos
convocando
os
servidores abaixo
nomeados
para participação na atividade listada, dada sua expertise nesse assunto e
anterior participação no GT responsável pela elaboração do procedimento:
- Mauricio Peroni (ER05 FS);
- Jefferson Correa Andrada (ERM FS);
- Fernando Ferreira Ribeiro (ER07 FS); e
- João Belmiro Serra de Freitas (ERM FS).

12/3/2008
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Prezado Gerente,

Página 2 de' 2

Solicitamos aV. Sa. envidar esforços no sentido de disponibilizaro
servidor para participar e integrara equipe responsável pelas atividades
referenciadas no periodo de 03/03 a 07/03/2008, na Anatel Sede - Bloco H 5° andar - Ala Norte.
Solicitamos, ainda, confirmar a participação do mesmo, assim como
cientifica-los do envolvimento nesta atividade.

Lembramos que as FVS devem ser incluidas até 0 dia 22/02/2008.
Qualquer dúvida favor entrar em contato com a Gerência Operacional
de Normas e Padrões de Fiscalização:

/

Luide Mercuri

(
«

Eduardo Marinho (61 2312-2389)
Sérgio Blanco
(61 2312-1816)

(61 2312-1691)

'Att.,
' Sérgio Bastos Blanco
Gerente Oper. de Normas e Padrões de Fiscalização
RFFCFl/RFFCF/RFFC/SRF - ANATEL - Brasilia
(61) 2312-1816
& sergiob©anate|.gov.br
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Prezados Senhores, bom dia
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Eduardo Marinho da Silva
Sergio Bastos Blanco

De:

Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2008 09:45
Para:

Antonio Roberto Zanoni

Cc:

Eduardo Marinho da Silva

Assunto:

ENC: Workshop sobre o Procedimento de Fiscalização do PGMQ do SMP (FIS.PF.028)!

Dr. Zanoni,

Para conhecimento da solicitação de adiamento da reunião do GT e do Workshop.

Att.,
Sérgio Blanco

-----Mensagem original—-———
De: Jose Dias Coelho Neto
Enviada em: sábado, 23 de fevereiro de 2008 13:26
Para: Hermann Bergmann Garcia e Silva; Sergio Bastos Blanco
Cc: Eduardo Marinho da Silva; Jefferson Correa Andrada; Fernando Ferreira Ribeiro; Ricardo de Holanda Melo
Montenegro; Roberto Mauro Dias Aquino; Antonio Roberto Zanoni
Assunto: RES: Workshop sobre o Procedimento de Fiscalização do PGMQ do SMP (FIS.PF.028)
Sérgio,

face a dificuldade em cumprir com as determinações da SRF e participar da reunião não haveria
possibilidade de adiar a reunião.
Ats,,
Neto
--—-—Mensagem original ----De: Hermann Bergmann Garcia e Silva
Enviada em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2008 14:14
Para: Sergio Bastos Blanco
Cc: Jose Dias Coelho Neto; Eduardo Marinho da Silva; Jefferson Correa Andrada; Fernando Ferreira
Ribeiro; Ricardo de Holanda Melo Montenegro; Roberto Mauro Dias Aquino
Assunto: RES: Workshop sobre o Procedimento de Fiscalização do PGMQ do SMP (FIS.PF.028)
Prezado Sérgio,

Conforme contato telefônico com a RFFCC1 (Ricardo), em face das demandas prioritárias que foram
encaminhadas pelo Conselho Diretor para fiscalização do Novo Regulamento do SMP, estamos
impossibilitados de participar e/ou disponibilizar o servidor Jefferson Correa Andrada para 0 Workshop
do PGMQ.
»

Torna-se importante salientar que possuímos até o dia 14/03 para concluir a fiscalização do referido
Regulamento nas operadoras TIM, Claro, CTBC Celular e Telemig Celular.
Não obstante, nos colocamos à disposição para auxiliar a equipe que for participar da reunião no que
for necessário.

Atenciosamente,

HERMANN BERGMANN
Gerente de Fiscalização de Serviços - ER04FS

12/3/2008

Prezados Senhores,.bom dia
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(31) 2101-6180

-----Mensagem original----De: Sergio Bastos Bianco
Enviada em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2008 08:53
Para: Hermann Bergmann Garcia e Silva
Cc: Antonio Roberto Zanoni; Jose Dias Coelho Neto; Eduardo Marinho da Silva
Assunto: ENC: Workshop sobre o Procedimento de Fiscalização do PGMQ do SMP (FIS.PF.028)

Prezado Hermann,

Para o seu conhecimento e adicionalmente indicar que quanto a
apresentação a ser realizada no Workshop seria muito interessante também a
sua presença, tendo em vista a sua participação na apresentação realizada ao

SRF.
Aguardamos as confirmações.

Att.,
Sérgio Blanco

-----Mensagem originaI----De: Antonio Roberto Zanoni
Enviada em: quinta-feira, 21 defevereiro de 2008 21:46
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Belmiro Serra de Freitas;
Mauricio Peroni
.
Cc: Sergio Bastos Blanco; Eduardo Marinho da Silva; Otavio Barbosa da Silva Soares; Ricardo
de Holanda Melo Montenegro; Luide Amaral Mercuri
Assunto: Workshop sobre o Procedimento de Fiscalização do PGMQ do SMP (FIS.PF.028)
Prezados Senhores,

Informamos a realização, no dia 5 de março próximo, do workshop sobre
Procedimento de Fiscalização do PGMQ do SMP (FIS.PF.028), com participação conjunta da
SRF e da SPV.
O evento busca realizar uma apresentação do documento, nos moldes da que já foi
realizada ao SRF em 2007, contemplando comparação com o documento anteriormente
utilizado.

A intenção é que, por meio do debates,lse obtenha um entendimento final acerca dos
procedimentos a serem adotados.
A SPV também aproveitará. a oportunidade para realizar uma apresentação sobre as
novidades para o próximo PGMQ do SMP.

Segue a pauta prevista do evento:

8h30
Abertura SRF e SPV
8:45 às 12:00 Aresenta ão do Procedimento de Fiscaliza ão FIS.PF.028 SRF
14:00 às 16:00 Discussão sobre o Procedimento de Fiscaliza ão FIS.PF.028 SRF e SPV
16:15
Acresenta ão das novidades cara o oróximo PGMQ do SMP SPV
18:00
Encerramento
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Prezados Senhores, bom dia
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Aproveitando que os senhores Fernando Ferreira, Jefferson Corrêa, João Belmiro

(integrantes do GT de elaboração do FIS.PF.028) e Maurício Peroni (designado coordenador do
GTT de Qualidade por meio de Portaria do SRF) foram convocados para reunião de análise de
contribuições recebidas para o FIS.PF.004 na semana de 3 a 7 de março, agendamos o
debate acima descrito para o dia 5 de março (quarta-feira), e assim convocá-los para
participação, realizando a apresentação do FIS.PF.028.
Dessa forma, a análise de contribuições recebidas para o FIS.PF.004 terá duração de 4
dias para sua realização (3, 4, 6 e 7 de março).

,(,

Atenciosamente,

Z

Antonio Roberto Zanoni
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Eduardo Marinho da Silva

.
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

. .

“lã Ft..

Fernando Ferrelra RIbeIro

sexta-feira, 7 de março de 2008 11:55

-

Eduardo Marinho da Silva
Sergio Bastos Blanco; Mauricio Peroni; Joao Belmiro Serra de Freitas

'

:?
”N. ._ ,

Análise de contribuições da Consulta Interna nº323 (FlS.PF.004)

Prezado Eduardo,

Segue análise das contribuições apresentadas na Consulta Interna nº323, das apresentadas pelo Galli e das oriundas
do EROS, acerca do FIS. PF. 004 (Processos de Tarifaçao) análise esta resultante do trabalho realizado pelo GT
nessa semana.

Encaminho ainda versão atualizada do Procedimento de Fiscalização, já com as alterações decorrentes da análise
ora descrita.

PF_CIasse4. ra r

.Atenciosamente,
Fernando Ferreira Ribeiro
Gerente Operacional de Fiscalização de Serviços

Anatel-GO ER07FS
62-32369030
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RES_Amostragem no PF da C1asse 4 do STFC
De:

Aná1ise de Contribuições

MauriCio Peroni

Enviado em: terça—feira, 18 de março de 2008 15:59
Para: Eduardo Marinho da Siiva
Cc: Fernando Ferreira Ribeiro;

Joao Be1miro Serra de Freitas; Luide Amara]

Mercuri; Otavio Barbosa da Siiva Soares

, _

_

_ _

Assunto: RES: Amostragem no PF da C1asse 4 do STFC + Ana1ise de ContribUiçoes
De acordo.
Att.

Mauricio

————— Mensagem origina1—————
De: Eduardo Marinho da Si1va

Enviada em: terça—feira, 18 de março de 2008 15:56
Para: Mauricio Peroni
Cc: Fernando Ferreira Ribeiro; Joao Beimiro Serra de Freitas;
Mercuri; Otavio Barbosa da Si1va Soares

Luide Amara]

Assunto: RES: Amostragem no PF da C1asse 4 do STFC + Aná1ise de Contribuições
Peroni boa tarde.

De acordo com o indicado abaixo por Fernando e Be1miro?

Att.,

Eduardo

————— Mensagem origina1—————
De: Joao Be1miro Serra de Freitas
Enviada em: segunda—feira, 17 de março de 2008 18:17
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Eduardo Marinho da Siiva; Mauricio Peroni
Cc: Luide Amara] Mercuri; otavio Barbosa da SiTva Soares
Assunto: ENC: Amostragem no PF da C1asse 4 do STFC + Anáiise de Contribuições

Prezados,

.Concordo com o Fernando, não vamos nos esquecer que cada consideração está
Vincu1ada ao indicador a ser verificado.

Podemos entender meihor, verificando as definições, na resoiução 424, de Área
de Tarifação ou Area Tarifaria e Centro de Area de Tarifaçao.
Um abraço,
Be1miro

————— Mensagem origina1—————
De: Fernando Ferreira Ribeiro
Enviada em: segunda—feira, 17 de março de 2008 13:57
Para: Eduardo Marinho da Siiva; Mauricio Peroni; Joao Beimiro Serra de Freitas

Cc: Luide Amara] Mercuri; Otavio Barbosa da Siiva Soares
_
Assunto: RES: Amostragem no PF da C1asse 4 do STFC + Anáiise de Contribuições
Prezados,
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RES Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC

Anáiise de Contribuições

Sugiro a seguinte aiteração no item 5.1.1.16.

Q restante do texto, inciusive os itens destacados peio Eduardo, na minha
opinião, podem ficar como estão.

A seieção de centrais a serem fiscaiizadas, quando necessária, deve ser
ca1cu1ada utiiizando—se a fórmuia de popuiação finita presente no item 5.1.2.2,
b) e considerando como universo o número de áreas de tarifa ão da
concessionária. Deve ser considerada, no minimo, uma centra por área de
tarifação de modo a contempiar com a maior abrangência possivei a estrutura de
tarifação apresentada peia concessionária.
Att

Fernando

————— Mensagem origina1—————
De: Eduardo Marinho da Siiva
Enviada em: segunda—feira, 17 de março de 2008 10:47
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Mauricio Peroni; Joao Beimiro Serra de
Freitas
Cc: Luide Amara] Mercuri; Otavio Barbosa da Siiva Soares
Assunto: RES: Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC + Anáiise de Contribuições
Bom dia senhores.

Para fomentar a discussão em andamento, encaminho_o arquivo do FIS.PF.004
anexo, com as ocorrenCias de amostra de centrais grifadas em amareio.

0 item 5.1.1.16, dentro de disposições gerais, estabe1ece que: "A amostra de
centrais, quando necessária, deve ser caicuiada utiiizando—se a fórmuia de
popuiação finita presente no item 5.1.2.2, b) e considerando como universo o

número de áreas de tarifação da concessionária. Deve ser considerada, no minimo,
uma centra] por área de tarifação de modo a contempiar com a maior abrangência
possivei a estrutura de tarifação apresentada pe1a concessionária".

Nas demais trechos grifados do documento, soiicita—se "amostra de centrais de
comutação com função de biihetagem", "amostra de centrais de comutação",
"amostra de áreas de tarifação + uma centrai por área de tarifação" (ver
5.7.2.3.1 e 5.7.2.3.2), ou simpiesmente "amostra de centrais".

Gostaria que os senhores verificassem essas ocorrências e, caso seja
necessario, anaiisassem a p0551b111dade de padroniza—Tas.

Att. ,

Eduardo Siiva

————— Mensagem origina1—————
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RES Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC
De: Fernando Ferreira Ribeiro

Ané11se de Contribuições

sÇTãy
Enviada em: sexta— feira, 14 de março de 2008 09:12
Para: Mauricio Peroni; Eduardo Marinho da Siiva; Joao Beimiro Serra de Freitas
Assunto: RES: Amostragem no PF da C1asse 4 do STFC + Ana1ise de Contr1bu1çoes

A amostragem LDN já está restrita a centrais com função de biihetagem.
————— Mensagem origina1—————
De: Maur1c1o Peroni
Enviada em: sexta— feira, 14 de março de 2008 09:10
Para:

Fernando Ferreira Ribeiro; Eduardo Marinho da Si1va;

Joao Beimiro Serra

de Freitas
Assunto: RES: Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC + Anáiise de Contribuições
Taivez devessemos apenas restringir a amostra para as centrais biihetadoras,
creio que a idéia seja conseguir contempiar estações que atendam o maior número
de usuarios p0551ve1. .ou senão deixar como está. .na prática quando da
rea11zagao dos testes, fazendo a amostra pura caem centrais que estão vincuiadas
a outras centrais e os testes acabam sendo feitos no mesmo 1ugar.. .só questão de
quantidade de chamadas mesmo.
————— Mensagem origina1—————
De: Fernando Ferreira Ribeiro
Enviada em: sexta—feira, 14 de março de 2008 09:04
Para: Mauricio Peroni; Eduardo Marinho da Si1va; Joao Beimiro Serra de Freitas
Assunto: RES: Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC + Anáiise de Contribuições

Era dessa maneira do PF anterior. Amostrava— se área de tarifação e escoihia— se
uma centrai para testar. Mas acabei de verificar o FIS. PF. 004 que aiteramos
recentemente e não existe mais, no 1tem LDN, a amostragem por area de tarifação,
conforme disse o Eison. Amostra— se centrais, tanto no Loca] quanto no LDN.
Dessa forma, entendo que a sugestão do Eison não subsiste.

————— Mensagem origina1—————
De: Maur1c1o Peroni
Enviada em: sexta— feira, 14 de março de 2008 08: 54
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Eduardo Marinho da Siiva; Joao Beimiro Serra
de Freitas
Assunto: RES: Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC + Anáiise de Contribuições
Fernando. .as áreas de tarifação abrangem muitas iocaiidades, como ficaria a
escoiha da centra] a ser testada dentro desta área? quaiquer uma?

————— Mensagem origina1—————
De: Fernando Ferreira Ribeiro
Enviada em: sexta—feira, 14 de março de 2008 08:49
Para: Mauricio Peroni; Eduardo Marinho da Si1va; Joao Beimiro Serra de Freitas
Assunto: RES: Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC + Anáiise de Contribuições
0 que e1e sugeriu é que a amostragem seja por área de tarifação. Faz— se os
testes em quaiquer centrai pertencente à área amostrada, preferencia1mente o

centro de area, para faciiitar operacionaimente.
————— Mensagem origina1—————
De: Maur1c1o Peroni
Enviada em: sexta— feira, 14 de março de 2008 08:43
Para: Fernando Ferreira Ribeiro; Eduardo Marinho da Si1va; Joao Beimiro Serra
de Freitas
Assunto: RES: Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC + Anáiise de Contribuições

Mas acho q o q o Eison quer dizer é centro de tarifação e não área de
tarifação, que são coisas bem diferentes. .ou não?

————— Mensagem origina1—————
De: Fernando Ferreira Ribeiro
Enviada em: quinta— feira, 13 de março de 2008 17: 36
Para: Eduardo Marinho da Si1va; Joao Beimiro Serra de Freitas; Mauricio Peroni
Página 3

RES Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC Anáiise de Contribuições _ _
Assunto: RES: Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC + Anaiise de Contribu1çoes
Prezados,

Não vejo probiema em impiementar a sugestão, desde que com o "de acordo
demais integrantes do GT.

dos

Att

Fernando

————— Mensagem origina1—————
De: Eduardo Marinho da Siiva
Enviada em: ãuarta—feira, 12 de março de 2008 16:45
Para: Fernan 0 Ferreira Ribeiro; Joao Beimiro Serra de Freitas; Mauricio
Peroni
Cc: Sergio Bastos Bianco; Luide Amara1 Mercuri; Otavio Barbosa da Si1va
Soares; Ricardo de Ho1anda Meio Montenegro
Assunto: ENC: Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC + Anáiise de Contribuições
Prezados Senhores, boa tarde.

Estava juntando toda a documentação para fechamento do FIS.PF.004 e encontrei
a conãr1bu1ção abaixo, que hav1a s1do encam1nhada pe1o E1son em setembro
passa o.

Por faiha minha, eia não foi repassada aos senhores para anáiise na semana
passada.

Peço descuipas peio ocorrido e gostaria que os senhores a ava1iassem e, em
caso de decidirem por seu acatamento, promovam os ajustes necessários no
FIS.PF.004. Encaminho a versão Finai que me foi encaminhada peio Fernando na
ú1tima sexta—feira.

Att.,

Eduardo Siiva

————— Mensagem origina1—————
De: Joao Beimiro Serra de Freitas
Enviada em: quinta—Feira, 13 de setembro de 2007 17:15
Para: Eduardo Marinho da Si1va
Cc: Eison Jose da Siiva; Viviane Soares Piccinin; Fernando Ferreira Ribeiro;
Jefferson Correa Andrada; Mauricio Peroni
Assunto: RES: Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC + Anáiise de Contribuições
Senhores,
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_
RES Amostragem no PF_da Ciasse 4 do STFC Anáiise de Contribuições .
Para o caso da contribUiçao do Bison, como faremos a fiscaiizaçao da tarifaçao
de uma chamada 10ca1 dentro da propria centra]?
Um abraço,

Beimiro

————— Mensagem origina1—————
De: Eduardo Marinho da Siiva
Enviada em:
uinta—feira, 6 de setembro de 2007 10:02
Para: Fernan 0 Ferreira Ribeiro; Jefferson Correa Andrada; Joao Be1miro Serra
de Freitas; Mauricio Peroni; Jose Antonio da Siiva Gaiii
Cc: Eduardo Marques da Costa Jacomassi; Ser io Bastos Bianco; Ricardo de
Hoianda Meio Montenegro; Otavio Barbosa da Si va Soares; E1son Jose da Siiva;
Viviane Soares Piccinin
Assunto: Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC + Anáiise de Contribuições

Prezados, bom dia.

_Encaminho contribuição apresentada peio Eison — RFFCF3, em função de , _
difªcuidades encontradas peio EROl na execução do FIS.PF.004. Para a anaiise dos
sen ores...

De: E1son Jose da Siiva
Enviada: qua 5/9/2007 16:34
Para: Eduardo Marinho da Si1va
Cc: Viviane Soares Piccinin; Breno Neri Carneiro; Ruy de Araujo Carneiro

Assunto: Amostragem no PF da Ciasse 4 do STFC
Eduardo,

No PF da ciasse 4 do STFC, na parte referente aos testes de campo, há uma
diferença entre a mostragem de centrais para a verificação da bi1hetaem de
chamadas iocais e LDN. Para chamadas iocais o PF está considerando como universo
o número de centrais e para LDN o número de áreas de tarifação. Entendo que para
as duas verifica ões (iocai e LDN) devem ser reaiizados testes nas mesmas
centrais, de preferência uma centra] por área de tarifação, como era na antiga
metodoiogia. Sendo assim, acredito que é aconseiháve1 utiiizar o número de áreas
de tarifação para os dois itens.

Favor encaminhar a sugestão acima para a anáiise do grupo de trabaiho
responsave] peio referido procedimento.

Atte. ,

Eison José da Si1va
RFFCF3 — Gerência Operacionai de Fiscaiização de Serviços

e—maii: e]son©anate1.gov.br <mai1to:eison©anate1.gov.br>
Fone:

(61)2312189l
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Anáh'se de Contri bu1' ções

INFORME

NUMEROEORIGEM
Á l /2008-RFFCF/RFFC,.
,. - .

DESTINATARIO
Superintendência de Radlofreqiíência e Fiscalização — SRF

Gerência de Fiscalização e Supervisão Regional — RFFCF

Aprovação do Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e Controle dos
Processos de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - FIS.PF.OO4 — Versão “0”.

4.1. Informe nº l9/2007—RFFCF/RFFC, de 26 de julho de 2007.
4.2. Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e Controle dos" Processos de
Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado — FIS.PF.OO4 — Versão PILOTO.

4.3. Consulta Interna nº 323, realizada porjmeiojdo'ª'Sistema de Acompanhamento de Consulta
Pública — SACP, no período de 27 de julho 517 de agosto de 2007.

5.1. 01 Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e Controle dos Processos de
Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - FIS.PF.OO4 — Versão PILOTO, até então
vigente, é o produto de revisão da antiga SRF.MT.004, realizada por Grupo de Trabalho GT constituído para esse ﬁm, tendo sido aprovada a sua publicação para utilização em
atividades de fiscalização por meio do Informe nº l9/2007-RFFCF/RFFC, de 26 de julho de
2007.
5.2. O documento foi, submetido à Consulta Interna nº 323, realizada no período de 27 de julho
a 7 de agosto de 2007.
'
5.3. Devido a dificuldades de data para agendamento e considerando a manifestação apresentada
pelo GT no sentido de se testar a versão PILOTO em atividades de campo antes da. reunião
para consolidação da versão ﬁnal do documento, a reunião para análise das contribuições
recebidas ocorreu na Anatel — Sede, no período de 3 a 7 de março de 2008. O Registro de
Reunião e as listas de presença seguem no Anexo I.

5.4. O relatório com 'as contribuições recebidas e as respostas do GT (já devidamente
cadastradas no SACP) encontra-se no Anexo II.
5.5. A versão consolidada pelo GT do FIS.PF.OO4, devidamente ajustada às contribuições
julgadas pertinentes, e' apresentada no Anexo III.

6.1. Considerando o exposto, sugerimos submeter a minuta anexa do Procedimento de
Fiscaliza ão

ara o Acom anhamento e Controle dos Processos de Tarifa ão do Servi oA
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7.1. Registro de Reunião (análise de contribuições da Consulta Interna nº 323).
7.2. Relatério com as contribuições recebidas e respostas do GT.

7.3. Proposta de Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e Controle dos
Processos de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado — FIS.PF.004 - Versão “0”.
7.4. Portaria de Aprovação do Procedimento de Fiscalização.
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Anexo I- Registro de Reunião (análise de contribuições da Consulta Interna

nº 323).

TITULODODOCUMENTO
-

REGISTRO DE REUNIAO

-

Am
1. Identificação
1.1. Data: 3 a 7/03/2008
1.2. Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 18h.

1.3. Local: Bloco “H”, 5° andar, Ala Norte, Sala de Reunião.
2. Assunto

.

Análise de Contribuições — Consulta Interna nº 323: revisão do Procedimento de Fiscalização para
o Acompanhamento e Controle dos Processos de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado
(FIS.PF.OO4).
3. Participantes

Fernando Ferreira Ribeiro — ER07
João Belmiro Serra Freitas — ER11
Mauricio Peroni — EROS
4. Coordenação

Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização — RFFCF]
5. Pauta
Análise das Contribuições da Consulta Interna nº 323.

. 6. Deliberações
6.1. 0 GT realizou a análise de todas as contribuições recebidas em decorrência da Consulta
Interna nº 316, além das contribuições recebidas por email pela RFFCFl, promovendo os
correspondentes ajustes necessários no texto do FIS.PF.OO4.

Maurício Peroni
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Lista de Presençasª

HORA: 8has 12h «
NOME Particiºant :

Femando Peneira Ribeiro
João Belmiro Serra Freitas
Mauricio Peroni

OBSERVAÇÓES:

ASSINATURA
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Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização

Lista de Presenças
ASSUNTO DA REUNIÃO : Análise de contribuições — Consulta Interna nº 323 - FIS.PF.004

LOCAL: Sala de Reunião do 5" Andar do Bloco H - Ala Norte

DATA: 06/03/2008

IIORA: 14h às 18h

|

ASSINATURA

Fernando Ferreira Ribeiro

_

João Belmiro Serra Freitas
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Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização
Lista de Presenças

. ASSUNTO DA REUNIÃO : Análise dc contribuições - Consulta Interna nº 323 — FIS.PF.004
LOCAL: Sala de Reunião do 5" Andar do Bloco H — Ala Norte

DATA: 05/03/2008

HORA: 8h às 12h

-pamcimntes:
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João Belmiro Serra Freitas
Maurício Peroni
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ASSUNTO DA REUNIÃO : Análise de contribuições - Consulta Interna n" 323 - FIS.PF.004
LOCAL: Sala de Reunião do 5" Andar do Bloco H - Ala Norte

DATA: 05/03/2008

HORA: 14h às 18h

Fernando Ferreira Ribeiro

2

João Belmiro Serra Freitas
Maurício Peroní
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Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização

Lista de Presenças

ASSUNTO DA REUNIÃO : Análise de contribuições - Consulta Interna n" 323 - FIS.PF.004

LOCAL: Sala de Reunião do 5“ Andar do Bloco H - Ala Norte

DATA: 04/03/2008

HORA: 8h às 12h

-

NOME

ÓRGÃO

ASSINATURA

- Partici antes:

_ Fernando Ferreira Ribeiro
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ª João Belmiro Serra Freitas
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LOCAL: Sala de Reunião do 5“ Andar do Bloco H — Ala Norte

DATA: 04/03/2008

HORA: 14h às 18h

" "
Participantes:

Fernando Ferreira Ribeiro

OBSERVAÇÓES:

'

NOME

,
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Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização
Lista de Presenças

ASSUNTO DA REUNIÃO : Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323 - FIS.PF.004
LOCAL: Sala de Reunião do 5" Andar do Bloco H - Ala Nortc

DATA: 03/03/2008

HORA: 8h às 12h

NOME

-

ÓRGÃO

ASSINATURA

- Partici antes:
IN

Fernando Ferreira Ribeiro
João Belmiro Serra Freitas
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Maurício Peroní
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Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização
Lista de Presenças

ASSUNTO DA REUNIÃO : Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323 - FIS.PF.004
LOCAL: Sala de Reunião do 5" Andar do Bloco H - Ala Norte

DATA: 03/03/2008

HORA: 14h às 18h
NOME

ASSINATURA

Particiºantes:

1

Fernando Ferreira Ribeiro

ER07

2

João Belmiro Serrª Freitas

ERll

3

Mauricio Peroni

EROS
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Gerência Operacional de Normas e Padrões de Fiscalização
Lista de Presenças

ASSUNTO DA REUNIÃO : Análise de contribuições - Consulta Interna nº 323 — FIS.PF.004
LOCAL: Sala de Reunião do 5“ Andar do Bloco H - Ala Norte

DATA: 07/03/2008

HORA: 8h às 12h

-

ASSINATURA
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LOCAL: Sala de Reunião do 5“ Andar do Bloco H -.Ala Norte

DATA: 07/03/2008

HORA: 14h às 18h

-

NOME

-

ÓRGÃO

-_——
Fernando Ferreira Ribeiro
João Belmiro Serra Freitas
Mauricio Peroni

OBSERVAÇÓES:

ASSINATURA

Anexo II - Relatério com as contribuições recebidas e respostas do GT
(SACP).

CONSULTA INTERNA Nº 323

Item:] OBJETIVO ,
Contribuição Nº 1 = (33138)
Contribuidor: MARIVALDO ALVES VIEIRA
Empresa: PBOAC2
Data da Contribuição: 07/08/2007

Contribuição: 1.1 Este documento apresenta os procedimentos de verificação do
cumprimento dos requisitos de tarifação estipulados para as concessionárias do
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), bem como outros requisitos também

exigíveis às autorizatárias do STFC, pela Agência Nacional de Telecomunicações —
Anatel.

Justificativa: Entendemos que enquanto 0 item de controle "Apresentação de
Documentos de Cobrança" (verificar a oferta de 6 possibilidades de data de
vencimento na emissão do documento de cobrança, etc) fizer parte deste
procedimento de fiscalização (tratado no Regulamento do STFC), deverá ser aplicado
também às prestadoras em regime privado (autorizadas) em operação. O correto seria
migrar este item de controle para a Classe 6.
Outra justificativa para se ampliar para as Autorizadas: verificar os processos de
bilhetagem para as 3 modalidades'também nas Autorizadas.

Resgosta da Anatel

Data do comentário: 12/03/2008

Login: esilva
Comentário: Parcialmente acatada. Concordamos com a realocação do item
“apresentação de documentos de cobrança” para a Classe 6, conforme sugerido.
Porém, entendemos que o FIS.PF.004 não é o local adequado pra tratar procedimentos
de cobrança de autorizadas, os quais não seguem a Res.424/2005 e podem ter
peculiaridades inerentes aos serviços prestados em regime privado. Poderia—se tratar
os procedimentos de cobrança de autorizadas em um procedimento de fiscalização
específico.

Item:5.1:3 Itens de Verificação do Processo de Tarifação do STFC

Contribuição Nº 2 =4331413)
Contribuidor: MARIVALDO ALVES VIEIRA
Empresa: PBOAC2

'

Data da Contribuição: 07/08/2007

Contribuição: Os itens de verificação deste Procedimento de Fiscalização são os
seguintes:

l) verificação dos certificados de processos de tarifação emitidos pelos Organismos
Credenciados.
Justificativa: Consideramos essencial neste procedimento de fiscalização a verificação
dos certificados de proCessos de tarifação emitidos pelos Organismos de Certificação
Credenciados, aplicáveis às prestadoras nos regimes público e privado (parágrafo 4º
Art. 1o PGMQ 2006).

Resposta da Anatel

Data do comentário: 12/03/2008
Login: esilva
Comentário: Não acatada. O dispositivo legal citado (parégrafo 40 Art. lº PGMQ
2006) restringe a obrigação de certificação por um Organismo de Certificação
Credenciado aos processos de coleta, consolidação e envio dos indicadores de
quaHdade.

Item:5.2.2 Metodologia
Contribuição Nº 3 — (3311.42)
Contribuidor: MARIVALDO ALVES VIEIRA

Empresa: PBOAC2
Data da Contribuição: 07/08/2007

Contribuição: 5.2.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e
solicitar os bilhetes de registro de chamada referentes a chamadas originadas em um
dia útil, um sábado e um domingo, ou feriado nacional, do ciclo selecionado, em
horários considerados relevantes do ponto de vista de tarifação e em minutos que os
precedem.

Justificativa: Por horários considerados relevantes do ponto de vista de tarifação
entenda—se aqueles que com mudança da tarifa / preço. Em razão de outra
contribuição feita a esta Consulta Interna, que estende esse PF às Autorizadas, não é
adequado fixar os horários. Além disso, o conhecimento prévio da metodologia poderia
ensejar "mascaramento preventivo" pela suposta entidade fiscalizada infratora.
Resposta da Anatel

Data do comentário: 12/03/2008
Login: esilva

Comentário: Não acatada. A determinação dos períodos a serem analisados foi
realizada de forma que todos as modulações hºrárias e transições do plano básico de
serviço de longa distância nacional fossem contempladas.

Item:5.12.2.3 Verificação em Campo
Contribuição Nº 4 == (333.41)

Contribuidor: MARIVALDO ALVES VIEIRA
Empresa: PBOAC2
Data da Contribuição: 07/08/2007
Contribuição: 5.12.2.3.2 Utilizar amostra de população finita descrita no item
5.1.2.2, b), tomando como universo:
a) o número de municípios correspondentes à sua área de prestação
.
b) em seguida, utilizar como universo os pontos de venda de cartões obtidos junto à
prestadora, nos municípios obtidos no item a), em um município de cada vez, para
determinar os locais que serão verificados em campo.

Justificativa: É notório o descumprimento do preço tabelado na maioria dos pontos
de venda, sendo necessária uma verificação que abranja diversos municípios.
Resposta da Anatel

Data do comentário: 12/03/2008
Login: esilva

Comentário: Não acatada. O objetivo da fiscalização, conforme descrita, é avaliar a
área de prestação como um todo. A amostragem, conforme sugerida, aumentaria
consideravelmente o tempo de fiscalização e, por conseq'úência, o tempo final de
execução do FIS.PF.004. Entendemos que, se houver necessidade de fiscalizações em
municípios específicos, podem ser demandadas fiscalizações pontuais.
Item:5.13.2.3 Análise dos Dados Obtidos

Contribuição Nº. 5 =- (33140)
Contribuidor: FERNANDO RIBEIRO RAMOS
Empresa: PBOASl
Data da Contribuição: 07/08/2007

Contribuição: Incluir também a seguintes alínea no item 5.13.2.3.1:
g) o documento de cobrança contém informações relativas a utilização do STFC e do
serviço de valor adicionado correspondente, com identificação do respectivo provedor,
quando da cobrança de valores referentes a utilização de serviços de valor adicionado;

h) o documento de cobrança fornecido pela prestadora da modalidade local, quando
solicitado pelo assinante, contém o detalhamento das chamadas locais que permita
identificar, para cada chamada local realizada, entre telefones fixos, o número do
telefone chamado, a data e horário de realização, a duração e o seu respectivo valor.

i) o documento de cobrança fornecido pela prestadora da modalidade local, nas
localidades em que não haja o fornecimento do detalhamento das chamadas locais,
não apresente cobrança de tarifa ou preço de utilização do STFC excedente à franquia
mensal.
Justificativa: Contemplar os seguintes dispositivos:

9) artigo 82, parágrafo 2°, do RSTFC.
h) artigo 83, caput, do RSTFC.

i) artigo 83, parágrafo lº, do RSTFC.
Resposta da Anatel
Data do comentário: 12/03/2008
Login: esilva
Comentário: Acatada.

Item:5.13.2.4 Verificação em Campo
Contribuição Nº 6 = (33139)
Contribuidor: FERNANDO RIBEIRO RAMOS
Empresa: PBOASl
Data da Contribuição: 07/08/2007

Contribuição: No item 5.13.2.4.1, incluir:
e) se a prestadora, mediante autorização expressa do assinante, permite que o
demonstrativo e fatura do serviço possam ser apresentados em um único documento
de cobrança, agrupando seus códigos de acesso;
f) se a prestadora, mediante autorização expressa do assinante, permite que o
documento de cobrança possa ser apresentado e obtido por meio da internet;
9) se a prestadora possui procedimentos para acordar com o assinante a emissão de
documentos de cobrança com periodicidade superior a 30 (trinta) dias;

h) se a prestadora possui procedimentos para possibilitar a cobrança de chamadas
locais e de longa distância nacional em documento de cobrança de terceiro, desde que
o mesmo autorize;
i) se a prestadora possui procedimentos para possibilitar a cobrança de chamadas de
longa distância internacional em documento de cobrança de terceiro, desde que o
mesmo autorize, e quando admitido em convênios com administrações estrangeiras;

j) se a prestadora não inclui, no documento de cobrança, valores relativos à prestação
de serviços de valor adicionado ou de qualquer outro valor devido que não decorra
exclusivamente da prestação de STFC, sem a autorização expressa do assinante;

k) se a prestadora fornece documento de cobrança com o detalhamento das chamadas
locais de forma gratuita, ressalvada a sua faculdade de efetuar cobrança nas hipóteses
de fornecimento da segunda via do detalhamento quando comprovada a entrega da
primeira via ao assinante e de fornecimento de chamadas contido em documento de
cobrança emitido, cujo vencimento ocorreu há mais de 120 (cento e vinte) dias da solicitação.
‘Justificativa: Contemplar:

. e) artigo 80, parágrafo 1°, do RSTFC;
f) artigo 80, parágrafo 4°, do RSTFC;
9) artigo 88 do RSTFC;

h) artigo 89, caput, do RSTFC;

. i) artigo 89, parágrafo único, do RSTFC.

j) artigo 82, parágrafo 1°, do RSTFC.
k) artigo 83, parágrafo 3°, do RSTFC.
Resgosta da Anatel

Data do comentário: 12/03/2008
Login: esilva
Comentário: Acatada.
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Anexo III - Proposta de Prooedimento de Fiscalização para o
Acompanhamento e Controle dos Processos de Tarifação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado — FIS.PF.004 - Versão “0”.

TÍTULO

PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO EARA
O ACOMPANHAMENTO E CONTROLE D OS
PROCESSOS DE TARIFAÇÃO DO SERVIÇO

ANA?“

FIS.PF.004
' VERSÃO

TELEFÓNICO FIXO COMUTADO

Fernando Ferreira Ribeiro
Jefferson Correa Andrada

Eduardo Marinho da Silva
Antonio Roberto Zanoni

João Belmiro Serra de Freitas

José Joaquim de Oliveira

José Antonio da Silva Galli
Mauricio Peroni
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1

OBJETIVO

1.1 _ Este documento apresenta os procedimentos de verificação do cumprimento dos requisitos
de tarifação estipulados para as concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)
pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.
1.2
O conjunto de informações do presente Procedimento de Fiscalização tem por objetivo
possibilitar a fiscalização dos requisitos para tarifação, por meio de itens de verificação listados
'
no item 5.1.3 do presente documento.

2

APLICAÇÃO

2.1
Este Procedimento é aplicável às áreas de atuação estabelecidas no Plano Geral de
Outorgas, para cada concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado, destinado ao uso.
público em geral.
2.2
A metodologia de verificação de cada item é voltada para a fiscalização do cumprimento
do mesmo pela prestadora, segundo um determinado tamanho de amostra que permite inferir,
com um grau de confiança e precisão predeterminados, sobre toda sua área de atuação.

2.3
A critério da Anatel, o procedimento para cada item de verificação poderá ser aplicado
pontualmente, sem levar em conta 0 tamanho da amostra.
2.4

Este Procedimento de Fiscalização aplica-se somente às concessionárias do STFC.

3

REFERENCIAS

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

a) Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela Resolução nº
426, de 9 de dezembro de 2005;
b) Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado nas modalidades.
Local, LDN e LDI vigentes;
c) Norma para Alteração da Tarifação do Plano Básico do Serviço Telefônico Fixo
Comutado na Modalidade Local Prestado em Regime Público, aprovada pela Resolução
nº 423, de 6 de dezembro de 2005;

d) Regulamento de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso
do Público em Geral — STFC Prestado no Regime Público, aprovado pela Resolução nº
424, de 6 de dezembro de 2005;
e) Plano Alternativo de Serviço de Oferta Obrigatória na modalidade local, aprovado
pela Resolução nº 450, de 7 de dezembro de 2006;
f) Regulamento do Acesso Individual Classe Especial — AICE, do Serviço Telefônico
Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral — STFC, aprovado pela Resolução
'
nº 427, de 16 de dezembro de 2005 ;
Condições de Prestação de Serviços de Telefonia para Chamadas
Destinadas a “Ass ante 0300”, aprovada pela Resolução nº 388, de 7 de dezembro de
2004; à

g) Norma S
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h) Norma sobre Registro de Intenção de Doação a Instituição de Utilidade Publica,
utilizando serviços de telecomunicações, aprovada pela Resolução nº 264, de 13 de
junho de 2001;

i) Regulamento sobre Áreas Locais para o Serviço Telefônico Fixo Comutado
Destinado ao Uso do Público em Geral — STFC, aprovado pela Resolução nº 373, de 3
de junho de 2004, e alterado pela Resolução nº 389, de 9 de dezembro de 2004; e
j) Atos corn tarifas vigentes.

4

. DEFINIÇÓES

Para efeitos deste Procedimento são adotadas as definições constantes da regulamentação
referenciada na Seção 3.

5
DESCRIÇÃO DO ~ PROCEDIMENTO
RELATIVOS A TARIFAÇAO DO STFC
5.1

DISPOSIÇOES GERAIS

5.1.1

Metodologia e Procedimentos

DE

FISCALIZAÇÃO

DOS

ITENS

5.1.1.1 Este Procedimento de Fiscalização é composto pela descrição das instruções
desenvolvidas para a averiguação do cumprimento de cada item de verificação da classe
intitulada processos de tarifação.-

5.1.1.2 Antes de iniciar os trabalhos em campo, devem ser consultadas todas as informações
pertinentes a este Procedimento de Fiscalização, disponibilizadas no sistema Norte.
5.1.1.3 Foi utilizada como referência para a elaboração deste documento a Metodologia para
Acompanhamento e Controle das Obrigações das Prestadoras do STFC - Classe 4: Processos de
Tarifação/Versão “2” — SRF.MT.004, de 28 de abril de 2004.

5.1.1.4 A Metodologia citada no item anterior tornar-se—á obsoleta no Sistema Norte, após a
publicação deste documento no referido sistema.
5.1.1.5 A terminologia “Metodologia” foi substituída por “Procedimento de Fiscalização”, em
cumprimento ao disposto no Título IV, Capítulo II do Regulamento de Fiscalização, aprovado
pela Resolução nº 441, de 12 de julho de 2006, que trata das Normas e Procedimentos de
Fiscalização; sendo assim, fez-se necessária a elaboração deste documento como Versão “0”, o
qual, posteriormente, deverá ser aprovado por meio de Portaria Normativa.
5.1.1.6 O acesso aos documentos obsoletos, Versões “0” a “2”, deverá ser feito por meio de

solicitação junto à Biblioteca da Anatel.
5.1.1.7 A averiguação do cumprimento dos requisitos correspondentes aos itens de verificação
neste documento e' feita mediante a realização de chamadas e outras verificações pertinentes.
5.1.1.8 As centrais telefônicas onde serão aplicados os testes de verificação são sistemas que
estão operando em tempo real e em operação comercial e que, portanto, não podem ter o
funcionamento normal perturbado; consequentemente, devem ser utilizados, na maioria dos
casos, terminais de reserva técnica das centrais para a geração de chamadas, quando necessário.

5.1.1.9 A avaliação das prestadoras do STFC na modalidade Long Distânci, Nacional deve ser
feita nas centrais de comutação com interconexão com a modalida e
cal. ª)? .
'
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5.1.1.10 Os testes devem ser:

a) controláveis: características das chamadas simuladas como, por exemplo, identidades
do originador e do recebedor, tempo de duração, etc., devem ser programáveis;
b) observáveis: devem ser observados dados de saída fornecidos pela central de modo a
ser favorecida uma comparação confiável entre resultados previstos e obtidos; e

c) reprodutíveis: passíveis de repetição em qualquer época, sob idênticas condições,
para permitir a constatação de eventuais melhorias ou degradações de qualidade do
sistema.
5.1.1.11 O enfoque do Procedimento é predominantemente funcional, desde que visa verificar a
funcionalidade dos processos de forma sistêmica.
5.1.1.12 Os procedimentos de verificação em campo de cada item de verificação encontram-se
descritos nos itens 5.2 a 5.13 deste documento.
5.1.1.13 Os resultados obtidos quando da execução de tais procedimentos devem subsidiar o
preenchimento da Ficha de Avaliação referente a cada item de verificação.
5.1.1.14 Para cada concessionária auditada/fiscalizada, deve-se preencher uma Ficha de
Identificação da Prestadora, que consta do Anexo I .
5.1.1.15 Durante a fase de elaboração do Plano Anual de Fiscalização, as áreas responsáveis
pelos temas envolvidos neste Procedimento poderão sugerir o direcionamento dos trabalhos de
fiscalização a necessidades específicas.
5.1.1.16A seleção de centrais a serem fiscalizadas, quando necessária, deve ser calculada
utilizando-se a fórmula de população finita presente no item 5.1.2.2, b) e considerando como
universo o número de áreas de tarifação da concessionária. Deve ser considerada, no mínimo,

uma central por área de tarifação de modo a contemplar com a maior abrangência possível a
estrutura de tarifação apresentada pela concessionária.
5.1.1.17 Antes de se iniciar o procedimento de verificação em campo, deve-se obter junto a
Anatel, por meio de pesquisa aos respectivos Atos, 0 valor máximo das tarifas vigentes e calcular
os seus valores com impostos (ICMS, PIS e Cofins).

5.1.1.18 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.
5.1.2

Métodos EstatístiCOs

Para fins deste Procedimento de Fiscalização, 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 NUMVERSO)-podem tornar-se impraticáveis; nesse caso, obtém-se
uma amostra de tamanho namostm, de tal forma que, com uma precisão e nível de confiança pré-

estabelecidos, pode-se realizar a verificação de namosm, unidades e inferir o resultado para o
número total das NUNIVERSO unidades.
5.1.2.2 Neste Procedimento de Fiscalização, são adotados dois níveis de confiança/precisão:

a) confiança de 95% e precisão de 8%, paraos uai tem—se:
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b) confiança de 80% e precisão de 10%, para os quais tem-se:
”

:

ªmº””

5.1.3

1564NUNIVERSO

_

0,04NUMVERSO + 1,60

Itens de Verificação do Processo de Tarifação do STFC

Os itens de verificação deste Procedimento de Fiscalização são os seguintes:

a) 5.2 Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas Locais;
b) 5.3 Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas Locais,
Incluindo as Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao Serviço Móvel Especializado;

c) 5.4 Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância
Nacional;

(1) 5.5 Processo de Tarifação por Bilhetagem de Chamadas de Longa Distância
Internacional;

e) 5.6 Processo de Tarifação das Chamadas Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou
Serviço Móvel Especializado;
f) 5.7 Processo de Tarifação em Telefone de Uso Público de Chamadas de Longa
Distância Nacional, Incluindo as Destinadas ao Serviço Móvel Pessoal e ao Serviço
Móvel Especializado, e de Longa Distância Internacional;
g) 5.8 Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Códigos de Acesso Não
Geográficos;
h) 5.9 Processo de Tarifação de Chamadas Destinadas a Correio de Voz;
i) 5.10 Processo de Tarifação de Chamadas Sucessivas;
j) 5.11 Processo de Tarifação de Chamadas a Cobrar;
k) 5.12 Comercialização de Cartões Indutivos; e
l) 5.13 Apresentação dos Documentos de Cobrança.
5.2

PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR BILHETAGEM DE CHAMADAS LOCAIS

5.2.1

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas Locais entre telefones fixos é aquele
aplicado a chamadas realizadas entre acessos do STFC situados numa mesma área local ou
realizadas entre acessos do STFC situados em- localidades que compõem uma área com
continuidade urbana, mesmo que localizadas em áreas locais distintas (com tratamento local).
5.2.2

Metodologia

5.2.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

/

a) cadastro de assinantes discriminados por plano de serviço;
x. »

Página 5 de 46

b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas locals,
discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e
tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

c) cópia do descritivo dos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora, incluindo os valores cobrados;
d) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem; e

e) lista de feriados programados nas centrais.
5.2.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamada referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:

a) 23h55 (do dia anterior) à 0h05;
b) 5h55 às 6h05;
c) 6h55 às 7h05;
d) 8h55 às 9h05;

e) 11h55 às 12h05;

Í) 13h55 às 14h05;
g) 17h55 às 18h05; e

h) 20h55 às 21h05.
5.2.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.
5.2.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas à cobrança indevida de ligações locais;
b) obter uma amostra de reclamações relacionadas à cobrança indevida de chamadas
locais utilizando a fórmula do item 5.1..22, b);

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.2.2.3 Verificação quanto à Validação de Faturas

5.2.2.3. l A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados pela prestadora, filtrar as
chamadas locais.
5.2.2.3.2 Cpm base no universo de chamadas locais, agrupando todas as faixas horárias descritas
no item 5.2.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:
a) até 3 (três) segundos;
b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e
c) acima de 30 (trinta) segundos.

5.2.2.3.3 Para cada um desses grupos, obter amos as p a os arquivos de chamadas utilizando a
a).
ª
5. 1.2.2,
fórmula de população fmita do item
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assinantes, verificando a qual plano de serviço cada um está vinculado e a correta tarifação,
confrontando os valores faturados com os valores estabelecidos pela Anatel, considerando a,
respectiva modulação horária.

5.2.2.3.5 Caso os planos de serviço Básico, PASOO ou AICE não tenham sido contemplados na
amostra coletada no item 5.2.2.3.3, utilizar a relação de assinantes, informada pela prestadora,
correspondente ao plano não contemplado e localizar no arquivo solicitado no item 5.2.2.1.1
bilhetes de registro de chamada de assinantes do referido plano na quantidade definida de acordo
com o item 5.1.2.2, b). Em seguida, solicitar à prestadora a última fatura emitida para cada
bilhete amostrado e proceder, então, de acordo com o procedimento de fiscalização de cada
plano, conforme a seguir descrito.
5.2.2.3.6 Com base nas faturas mencionadas no item 5.2.2.3.4, verificar, para os Planos Básico e

PASOO, se os valores de assinatura básica e franquia estão compatíveis com os estabelecidos
pela Anatel; para o AICE, se o valor da assinatura básica está compatível com o valor máximo
estabelecido pela Anatel; e, para os planos alternativos não obrigatórios, se os valores de
assinatura e franquia estão compatíveis com o estabelecido nos respectivos planos de serviço.
5.2.2.3.7 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo II.
5.2.2.4 Verificação em Campo quanto à Programação de Feriados da Central

5.2.2.4.1 Obter uma amostra de centrais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b).

5.2.2.4.2 Verificar, por meio de acesso direto ao software gerenciador da central fiscalizada, se os
feriados nacionais foram programados nessas centrais de maneira correta.
5.2.2.5 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

5.2.2.5.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.
5.2.2.5.2 Antes de ir a cada central a ser testada, deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da hinção telefonógrafo;
'
b) terminais de destino em centrais localizadas dentro da área local a ser testada; e
c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.
5.2.2.5.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
registro de chamadas, gerar chamadas locais com as seguintes durações:

a) até 3 (três) segundos;
b) acima de 3 (três) e ate' 30 (trinta) segundos; e
e) acima de 30 (trinta) segundos.
5.2.2.5.4 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.
5.2.2.5.5 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos te:tes\ef:§os. Ni à);
.

( '
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5.2.2.5.6 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivos b1 hetes de
registro de chamadas e preencher o quadro apropriado no Anexo II.

5.2.2.5.7 Diz—se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas locais se
os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem diferentes dos respectivos registros
extraídos do telefonógrafo.
5.2.2.5.8 Preencher o Anexo II com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

tarifação.
5.2.2.6 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.2.2.6.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se os feriados
nacionais encontram-se corretamente programados nas centrais que foram objeto de verificação e
se:

a) para assinantes do Plano Básico:
- não houve cobrança ~ de chamadas com duração de até 3 (três) segundos,
ressalvados os casos de chamadas sucessivas,

- todas as chamadas, em horário normal, com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta)
segundos foram tarifadas pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos,

- todas as chamadas, em horário normal, com duração superior a 30 (trinta) segundos
foram tarifadas obtendo-se o valor máximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da
chamada convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do
minuto correspondente,
- todas as chamadas, em horário reduzido e com duração superior a 3 (três)
segundos, foram tarifadas com a cobrança de um Valor de Chamada Atendida

(VCA),
- não houve cobrança de valores referentes a chamadas locais antes de esgotada a
franquia (200 minutos para Classe Residencial ou 150 minutos para Classes Não
Residencial e Tronco),

- as tarifas e franquia praticadas pela prestadora estavam de acordo com o
estabelecido pela Anatel.
b) para assinantes do PASOO:
- no horário reduzido, foi cobrada somente a tarifa de completamento de chamada
(equivalente a quatro minutos),

- no horário normal, foi cobrada a tarifa de completamento de chamada (equivalente
a quatro minutos) mais a tarifa proporcional ao tempo de utilização convertido em
décimos de minuto,

- as tarifas e franquia praticadas pela prestadora estavam de acordo com o
estabelecido pela Anatel,
- não houve cobrança de valores referentes a chamadas locais antes de esgotada a
franquia, neste caso, 400 (quatroc tos) minutos para Classe Residencial ou 360
(trezentos e sessenta) minutos para lass Não Residencial e Tronco.
0) para assinantesdo AICE“
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- emqualquer horário, para assinantes na modalidade pré-paga, foi cobrada at Elm—mªº
de completamento de chamada, limitada a duas vezes o valor do minuto local (MIN),
para chamadas com duração superior a 3 (três) segundos,
- não houve cobrança de chamadas com duração de até 3 (três) segundos,
ressalvados os casos de chamadas sucessivas,
- todas as_ chamadas com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta) segundos, para
assinantes na forma de pagamento pré-pago, foram tarifadas pelo tempo mínimo de
tarifação de 30 (trinta) segundos mais a tarifa de completamento por chamada,

limitada a duas vezes o valor do minuto local (MIN),
'. todas as chamadas com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta) segundos, para
assinantes na forma de pagamento pós-pago, foram tarifadas pelo tempo mínimo de
tarifação de 30 (trinta) segundos,
- todas as chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos, para assinantes na
forma de pagamento pré-pago, foram tarifadas obtendo—se o valor máximo entre 30
(trinta) segundos e a duração da chamada convertida em inteiro e décimos de minuto,
multiplicando-o pelo valor do minuto correspondente, mais a tarifa de completamento
por chamada, limitada a duas vezes o valor do minuto local (MIN),

- todas as chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos, para assinantes na
forma de pagamento pós-pago, foram tarifadas obtendo-se o valor máximo entre 30
(trinta) segundos e a duração da chamada convertida em inteiro e décimos de minuto,
multiplicando-o pelo valor do minuto correspondente,

- as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel.
(1) para assinantes de outros planos alternativos:
- caso a amostra contemple bilhetes relativos a quaisquer planos alternativos não
obrigatórios oferecidos pela prestadora, a análise quanto à correta tarifação das
chamadas, assinatura básica e oferta de franquia deverá ser realizada de acordo com
as regras estabelecidas no referido plano alternativo de serviço.
e) não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado,
com o motivo determinado.
5.2.2.6.2 O item de verificação é considerado com irregularidades se pelo menos uma condição
exposta no item anterior não for satisfeita.

5.3
PROCESSO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONE DE USO PÚBLICO DE CHAMADAS
LOCAIS, INCLUINDO AS DESTINADAS AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL E AO
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO.
5.3.1

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação de chamadas locais em telefones de uso público é aquele no qual a
cobrança é feita pela aplicação de uma unidade de tarifação (UTP) no atendimento da chamada e

. de unidades adicionais a cada 120 segundos, para chamadas destinadas a acessos fixos, e no caso
de chamadas destinadas a acessos do SMP/SME, de unidades adicionais calculadas de acordo

com os valores de comunicação homologados p a Anatel par a concessionária, considerando
cada operadora de destino e modulação horária. hª
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5.3.2

Metodologia

5.3.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas locais originadas
em TUP;

b) tabela de feriados programada nas centrais; e
c) relação de TUP autotarifados da planta da prestadora, "incluindo o nome da
localidade, município e área de tarifação a que pertence.
5.3.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações locais originadas
em TUP;

b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas
locais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);

c) veriﬁcar a procedência destas'reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.3.2.3 Verificação em Campo
5.3.2.3.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de

centrais de comutação.

5.3.2.3.2 O procedimento descrito neste item deve ser realizado para cada central telefônica
objeto de verificação.
5.3.2.3.3 Antes de ir à central a ser testada, deve—se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
a) terminais de reserva técnica e respectivos aparelhos telefônicos do tipo TUP na
central a ser testada;

'

b) respondedores automáticos ou terminais recebedores em centrais situadas na mesma
Area Local da central a ser testada;

c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas; e
(1) cartões telefônicos.
5.3.2.3.4 Antes da geração das chamadas:
a) solicitar à prestadora que disponibilize um TUP instalado na central a ser testada ou
configure um terminal de reserva técnica como um TUP;

b) obter a cadência de queima de créditos do telefone de uso público que será usado
para originar chamadas e preencher o quadro no Anexo III com os valores obtidos.
c) ativar a função telefonógrafo para o número do TUP que será usado para originar
chamadas.

5.3.2.3.5 Preencher o quadro a ropriado no Anexo III com o código de acesso do terminal
originador das chamadas. “&
.h
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5.3.2.3.6 Para chamadas locais destinadas a acessos do SMP ou SIVIE, pesqulsar os valores de“
comunicação homologados pela Anatel para a concessionária, considerando cada operadora de
destino e modulação horária, conforme Anexo 3 do Contrato de Concessão Local.
5.3.2.3.7 Utilizando o valor do crédito, converter a matriz de tarifas em intervalos de tempo
correspondente a um crédito de cartão, conforme indicado abaixo:

T=60.ZT£
VC
onde:
T é o período de incidência da UTP, em segundos, com uma casa decimal e
arredondamento para o decimal imediatamente superior.
VC e' a designação do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, no tipo e horário
especificados, conforme o plano básico da prestadora selecionada.
VTP é valor da unidade de tarifação para TUP e TAP.
5.3.2.3.8 Considerando os 7 (sete) dias de uma semana, escolher 1 (um) dia e preencher o quadro
no Anexo III. A partir do telefone de uso público, gerar chamadas do STFC local por terminal,
com as seguintes características:

a) tipo de desfecho: 4 (quatro) atendidas e 2 (duas) não atendidas (uma “não responde”
e uma ªºocupado”), com as seguintes durações:
- duração deuma chamada atendida (completada): 2 (duas) chamadas com 115
segundos e 2 (duas) chamadas com 235 segundos, e
- duração de uma chamada não atendida (“ocupado”, “não responde”,): repõe-se
imediatamente o fone no gancho após o originador reconhecer o evento
correspondente.
b) tipos de destino: terminal de reserva técnica ou respondedor automático.

5.3.2.3.9 Preencher o quadro no Anexo III com os dados obtidos à medida em que as chamadas
forem executadas e ao final dos testes solicitar cópia dos registros gerados pelo telefonógrafo.
5.3.2.3.10 Há falha no processo de tarifação de chamadas locais em telefones de uso público se
forem debitados um ou mais créditos para uma chamada não atendida.
5.3.2.3.11 No teste em questão, considera-se que o processo de tarifação de chamadas locais em
telefones de uso público está correto se o número de créditos debitados for igual a:
a) 1 (um), para chamadas destinadas ao STFC, se a duração da chamada for 115
segundos; ou

b) 2 (dois), para chamadas destinadas ao STFC, se a duração da chamada for 235
segundos.

5.3.2.3.12 Preencher o quadro no Anexo III com os dados obtidos.
5.3.2.3.13 Para cada central amostrada, verificar diretamente com a concessionária o elemento de

rede responsável pela geração da cadência de queima de créditos dos respectivos TUP escolhidos.
5.3.2.3.14 Acessar o elemento de rede identificado no item anterior e, por meio da análi
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estabelecidos no contrato de concessão, para destinos no STFC (um crédito no atendimento e
“outro a cada 120 segundos).
5.3.2.3.15 Para as mesmas centrais acessadas, de acordo com o item anterior, verificar se a tabela
de feriados está programada corretamente, avaliando a cadência de queima de créditos para
chamadas destinadas a acessos do SMP/SME (tarifa reduzida).
5.3.2.4 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.3.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todas as
chamadas foram tarifadas corretamente, não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado, e os feriados nacionais encontram—
se corretamente programados nas centrais que foram objeto de verificação.
5.3.2.4.2 O item de verificação e considerado com irregularidades se a condição exposta no artigo
anterior não for satisfeita.

5.4 APROCESSO DE TARIFAÇÃO POR BILHETAGEM DE CHAMADAS DE LONGA
DISTANCIA NACIONAL
5.4.1

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas de Longa Distância Nacional entre telefones
fixos e aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a cobrança é feita por tempo de
utilização e as informações relativas às chamadas são registradas, para posterior processamento e
cobrança.
5.4.2

Metodologia

5.4.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem;

b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Nacional, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;
e) matriz de degraus tarifários e modulação horária praticadas;
(1) lista de feriados programados nas centrais;

e) cópia do descritivo de todos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora incluindo os valores cobrados; e
Í) descrição de todas as promoções eventualmente ofertadas no último ciclo de
faturamento da prestadora.
5.4.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar _os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:
a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05;

b) 5h55 às 6h05;

c) 6h55 às 71105;

,”, , Xiª“.

d) 8h55 às wmª '
_
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e) 11h55 às 12h05;

1) 13h55 às 14h05;
g) 17h55 às 18h05; e

h) 20h55 às 21h05.
5.4.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.

5.4.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações de Longa Distância
Nacional;

b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas de
Longa Distância Nacional utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e
c) verificar a procedência destas reclamações, analisando—se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.4.2.3 Verificação quanto à Validação de Faturas

5.4.2.3.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados pela prestadora, filtrar as
chamadas LDN.

5.4.2.3.2 Com base no universo de chamadas LDN, para cada faixa horária descrita no item
5.4.2.1.1, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita
da Seção 5.1.2.2, b).
5.4.2.3.3 A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes selecionados e verificar a correta tarifação, confrontando os valores faturados com os
valores estabelecidos ou homologados pela Anatel nos planos de serviço correspondentes ou
promocionais praticados, considerando a respectiva modulação horária e degrau tarifário.

5.4.2.3.4 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:
a) para cada modulação horária em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma
amostra utilizando a fórmula de população finita da Seção 5.1.2.2, a), onde será
definido o conjunto de chamadas de mesmas características (degrau e modulação
horária) selecionadas a partir do universo dessa modulação;

b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 542.33; e
c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo IV.

5.4.2.3.5 Com base no universo de chamadas LDN, agrupando todas as faixas horárias'descritas
no item 5 .4.2. 1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:
a) até 3(três) segundos;

b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos e

,

c) acima de 30 (trinta) segundos. a“
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5.4.2.3.6 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos e c ama as uti izando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, b). A partir dos bilhetes de registro de chamadas
amostrados, consultar as faturas dos assinantes selecionados e verificar:

a) se chamadas com até 3 (três) segundos de duração não foram faturadas; observar, em

caso de faturamento de chamadas desse tipo, se não se tratam de chamadas sucessivas
antes de se concluir pela irregularidade;
b) se chamadas com duração entre 3 (três) e 30 (trinta) segundos foram tarifadas com o
Tempo de Tarifação Mínima de 30 (trinta) segundos; e
c) se chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos foram tarifadas
convertendo—se sua duração em inteiro e décimos de minuto, multiplicando—a pelo valor
da tarifa de utilização correspondente (degrau/modulação horária).
5.4.2.3.7 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, Visando a
sua caracterização como sistemática ou não.

a) para cada grupo amostrado em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma
amostra utilizando a fórmula de população fmita do item 5.1.2.2, a);
b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 5.4.2.3.6.
c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho a amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo IV.
5.4.2.4 Verificação em Campo quanto à Programação de Feriados da Central

5.4.2.4.1 Obter uma amostra de centrais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b).
5.4.2.4.2 Verificar, por meio de acesso direto ao software gerenciador da central fiscalizada, se os
feriados nacionais foram programados de maneira correta.
5.4.2.5 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

5.4.2.5.1 Utilizando o processo de amostragem deﬁnido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.
5.4.2.5.2 Antes de1r a cada central a ser testada, deve--se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;
b) terminais de destino em centrais localizadas fora da área de tarifação da central a ser
testada e dentro da área de atuação da prestadora que está sendo avaliada; e
c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.

5.4.2.5.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
chamadas, gerar chamadas LDN com as seguintes durações:
a) até 3 (três) segundos;

b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) s gun

'

W

c) acima de 30 (trinta) segundos.
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telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.

5.4.2.5.5 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.
5.4.2.5.6 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivos bilhetes de
registro de chamadas. Preencher o quadro apropriado no Anexo IV.
5.4.2.5.7 Diz-se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas de
Longa Distância Nacional se os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem diferentes dos
respectivos registros extraídos do telefonógrafo.
5.4.2.5.8 Preencher o Anexo IV

com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

tarifação.
5.4.2.6 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.4.2.6.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todas as
chamadas foram tarifadas corretamente, se não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado e se os feriados nacionais
encontram-se corretamente programados nas centrais que foram objeto de verificação.

5.4.2.6.2 O item de verificação e considerado com irregularidades se a condição exposta no item
anterior não for satisfeita.
5.5 APROCESSO DE TARIFAÇÃO POR BILHETAGEM DE CHAMADAS DE LONGA
DISTANCIA INTERNACIONAL
5.5.1

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas de Longa Distância Internacional entre
telefones fixos e aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a cobrança é feita por tempo
de utilização e as informações relativas às chamadas são registradas, para posterior
processamento e cobrança.
5.5.2

Metodologia

5.5.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem;
b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Internacional, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

e) matriz de grupos de países e modulação horária praticadas;
d) lista de feriados programados nascentrais;
e) cópia do descritivo de todos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora incluindo os valores cobrados; e
f) descrição de todas as p omoções (

entualmente ofertadas no último ciclo de

faturamento da prestadora.

M
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5.5.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e sollc1tar os bllhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:

a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05;

' b) 0h55 à1h05;
c) 4h55 às 5h05;

d) 5h55 às 6h05;
e) 12h55 às 13h05;
f) 16h55 às 17h05; e

g) 19h55 às 20h05.
5.5.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.
5.5.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações de Longa Distância
Internacionais;
b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas de
Longa Distância Internacional utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e
c) veriﬁcar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.5.2.3 Verificação quanto à Validação de Faturas

5.5.2.3.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados pela prestadora, filtrar as
chamadas LDI.

5.5.2.3.2 Com base no universo de chamadas LDI, para cada faixa horária descrita no item
5.5.2.1.1, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita
do item 5.1.2.2, b).
'
5.5.2.3.3 A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes selecionados e verificar a correta tarifação, confrontando os valores faturados com os
valores estabelecidos ou homologados pela Anatel nos planos de serviço correspondentes ou
promocionais praticados, considerando a respectiva modulação horária e país de destino,
ressalvados os casos de chamadas regionais, conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDI.
5.5.2.3.4 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, Visando a
sua caracterização como sistemática ou não:
a) para cada modulação horária em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma
amostra utilizando a fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a), onde será definido
o conjunto de chamadas de mesmas características (modulação horária e pais de
destino) selecionadas a partir do universo dessa modulação;
b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar s fatu 8 dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 5. .2.3
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irregularidades encontradas devem constar do Anexo V.

5.5.2.3.5 Com base no universo de chamadas LDI, agrupando todas as faixas horárias descritas
no item 5.5.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:
a) até 3(três) segundos;

b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e

0) acima de 30 (trinta) segundos.

5.5.2.3.6 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, b). A partir dos bilhetes de registro de chamadas
amostrados, consultar as faturas dos assinantes selecionados e verificar:

a) se chamadas com ate' 3 (três) segundos de duração não foram faturadas; observar, em

caso de faturamento de chamadas desse tipo, se não se tratam de chamadas sucessivas
antes de se concluir pela irregularidade;
b) se chamadas com duração entre 3 (três) e 30 (trinta) segundos foram tarifadas com o
Tempo de Tarifação Mínima de 30 (trinta) segundos; e
c) se chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos foram tarifadas
convertendo—se sua duração em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-a pelo valor
da tarifa de utilização correspondente (país de destino/modulação horária).
5.5.2.3.7 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:

a) para cada grupo amostrado em que houve irregularidade, deverá ser realizada uma
amostra utilizando a fórmula de população flnita do item 5.1.2.2, a);
b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 5.5.2.3.6;
c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho a amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo V.
5.5.2.4 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

5.5.2.4.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.

5.5.2.4.2 Antes de ir a cada central a ser testada, deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;

b) terminal de destino em outro país; e
c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.

5.5.2.4.3 Para cada central amostrada, verificar se a tabela de feriados nacionais está programada
corretamente.
5.5.2.4.4 Para cada central a ser testada,. de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
registro de chamadas, gerar chamadas LD_I c rn a seguintes durações:

a) até 3 (três) segundosõà
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b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos;
c) acima de 30 (trinta) segundos.
5.5.2.4.5 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, 0 horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.

5.5.2.4.6 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.

5.5.2.4.7 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivos bilhetes de
registro de chamadas. Preencher o quadro apropriado no Anexo V.
5.5.2.4.8 Diz-se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas de
Longa Distância Internacional se os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem diferentes
dos respectivos registros extraídos do telefonógrafo.
5.5.2.4.9 Preencher o Anexo V

corn os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

tarifação.
5.5.2.5 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.5.2.5.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se a lista de
feriados nacionais está programada corretamente, se todas as chamadas foram tarifadas
corretamente e se não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período
selecionado, com o motivo determinado.
5.5.2.5.2 O item de verificação é considerado com irregularidades se a condição exposta no item
anterior não for satisfeita.

5.6,
PROCESSO DE TARIFAÇÃO DAS CHAMADAS DESTINADAS AO SERVIÇO
MOVEL PESSOAL OU SERVIÇO MOVEL ESPECIALIZADO
5.6.1

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas a acessos do SMP ou SME é
aquele aplicado a chamadas dessa classe e no qual a cobrança é feita por tempo de utilização e as
informações relativas às chamadas são registradas, para posterior processamento e cobrança.
5.6.2

Metodologia

5.6.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem;
b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a acessos
do SMP ou SME, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

c) matriz de VC e modulação horária praticados;
d) lista de feriados programados nas centrais;
e) cópia do descritivo de todos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora incluindo os val es c ados; e
f) descrição de todas as _
faturamento da prestadora. “

“&
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5.6.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e sohcrtar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:
a) 6h55 às 7h05;
b) 10h55 às 11h05;
e) 15h55 às 16h05; e

d) 20h55 às 21h05.
5.6.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.

5.6.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas à cobrança indevida de ligações destinadas a
acessos do SMP ou SME;
b) obter uma amostra de reclamações relacionadas à cobrança indevida de chamadas
destinadas a acessos do SMP ou SME utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.6.2.3 Verificação quanto à “Validação de Faturas

5.6.2.3.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
destinadas a acessos do SMP e SME.

5.6.2.3.2 Com base no universo de chamadas destinadas a acessos do SMP e SME, para cada
faixa horária descrita no item 5.6.2.1.1, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmu1a de população finita do item 5.1.2.2, b).
5.6.2.3.3A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes selecionados e verificar a correta tarifação, confrontando os valores faturados com os
valores estabelecidos ou homologados pela Anatel nos planos de serviço correspondentes, ou
promocionais, praticados, considerando os respectivos VC e modulação horária.
5.6.2.3.4 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:
a) para cada faixa horária em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma amostra
utilizando a fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a), onde será definido o
conjunto de chamadas de mesmas características (VC e modulação horária)
selecionadas a partir do universo dessa modulação;

b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 5 .6.2.3.3; e
c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo VI.
5.6.2.3.5 Com base no universo de chamadas destinadas a acessos do SND) e SME, agrupando
todas as faixas horárias des
o item 5.6.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da
chamadavw"
r
.
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a) até 3(três) segundos;

b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e
c) acima de 30 (trinta) segundos.
5.6.2.3.6 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1.2.2, b). A partir dos bilhetes de registro de chamadas
amostrados, consultar as faturas dos assinantes selecionados e verificar:
a) se chamadas com ate' 3 (três) segundos de duração não foram faturadas; observar, em
caso de faturamento de chamadas desse tipo, se não se tratam de chamadas sucessivas
antes de se concluir pela irregularidade;
b) se chamadas com duração entre 3 (três) e 30 (trinta) segundos foram tarifadas com o
tempo de tarifação mínima de 30 (trinta) segundos; e
e) se chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos foram tarifadas
convertendo-se sua duração em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-a pelo valor
da tarifa de utilização correspondente (VC e modulação horária).
'
5.6.2.3.7 Para cada irregularidade constatada nas faturas, a análise deverá prosseguir, visando a
sua caracterização como sistemática ou não:

a) para cada grupo amostrado em que houve irregularidade, deverá ser obtida uma
amostra utilizando a fórmula de população finita do item 5.1.2.2, a);

b) a partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, solicitar as faturas dos
novos assinantes selecionados e repetir as verificações previstas no item 5.6.2.3.6; e
c) o número de chamadas do universo utilizado, o tamanho a amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo VI.
5.6.2.4 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

5.6.2.4.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
Centrais de comutação com função de bilhetagem.

5.6.2.4.2 Antes de ir a cada central a ser testada deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:
a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;
b) um terminal de destino do SMP e um terminal de destino do SME (qualquer
prestadora); e
c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.

5.6.2.4.3 Para cada central amostrada, verificar se a tabela de feriados nacionais “está programada
corretamente.

5.6.2.4.4 De modo a verificar a correta geração dos bilhetes de registro de chamadas, para cada
central amostrada, gerar chamadas destinadas a acessos do SNB) e SME com as seguintes
durações:
M

a) até 3 (três) segundos;
b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) se undos;

'

: .

c) acima de 30 (trinta) segundos.
!
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telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.

5.6.2.4.6 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.
5.6.2.4.7 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivos bilhetes de
registro de chamadas. Preencher o quadro apropriado no Anexo VI.
5.6.2.4.8 Diz-se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas
destinadas a acessos do SMP ou SME se os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem
diferentes dos respectivos registros extraídos do telefonógrafo.
5.6.2.4.9 Preencher o Anexo VI

com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

tarifação.
5.6.2.5 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.6.2.5.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se a lista de
feriados nacionais está programada corretamente, se todas as chamadas foram tarifadas
corretamente e se não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período
selecionado, com o motivo determinado.
5.6.2.5.2 O item de verificação é considerado com irregularidades se a condição exposta no item
anterior não for satisfeita.
5.7
PROCESSO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONE DE USO PÚBLICO DE CHAMADAS
DE LONGA DISTANCIA NACIONAL, INCLUINDO AS DESTINADAS AO SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL E AO SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO, E DE LONGA DISTANCIA
INTERNACIONAL
5.7.1

Definição do Item de Veriflcação

O processo de tarifação em TUP de chamadas de Longa Distância Nacional, Longa Distância
Internacional e destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou Serviço Móvel Especializado é aquele
aplicado a chamadas dessas classes e no qual a cobrança é feita pelo consumo de créditos de
cartão indutivo.
5.7.2

Metodologia

5.7.2.1 Solicitações a serem efetuadas à prestadora:
a) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Nacional, Longa Distância Internacional e destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou
Serviço Móvel Especializado originadas em TUP;
b) matriz de degraus dos centros de área de tarifação;

e) tabela de feriados programados nas centrais; e
d) relação de TUP autotarifados da planta da prestadora, incluindo o nome da
localidade, município e área de tarifação a que pertence.
5.7.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações rel cion das à tarifação incorreta de chamadas LDN originadas
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b) obter uma amostra de reclamações relacionadas à tarifaçao incorre a de chama as
LDN originadas em TUP utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e
c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.7.2.3 Verificação em Campo

5.7.2.3.1 Utilizando o relatório “Áreas de Tarifação” do Sistema Interativo Área-Área da Anatel,
dimensionar uma amostra aleatória e finita de acordo com o item 5.1.2.2, b), a ser utilizada como
centros de áreas de tarifação de origem.
5.7.2.3.2 Com base na amostra obtida acima, selecionar, no mínimo, uma central por área de
tarifação.

5.7.2.3.3 Para chamadas LDN, pesquisar as tarifas homologadas para a concessionária e para a
matriz de degraus x modulação horária, conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDN.
5.7.2.3.4 Utilizando o valor do crédito, converter a matriz de tarifas em intervalos de tempo
correspondentes a um crédito de cartão, conforme indicado abaixo:

T=60ZT£
VC
onde:
T é o período de incidência da UTP, em segundos, com uma casa decimal e
arredondamento para o decimal imediatamente superior.
VC é a designação do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, no degrau e
intervalo horário especificados, conforme o plano básico da prestadora selecionada.
VTP é valor da unidade de tarifação para TUP e TAP.

5.7.2.3.5 Escolher códigos de acesso pertencentes a cada uma das áreas de tarifação da amostra
fmita dimensionada anteriormente.
5.7.2.3.6 Elaborar uma lista de destinos obedecendo aos seguintes critérios, tendo como
referência as áreas de tarifação amostradas:
a) um destino D1;

b) um destino D2;
c) um destino D3; e

d) um destino D4.
5.7.2.3.7 Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .
5.7.2.3.8 Para chamadas LDI, pesquisar as tarifas homologadas para a concessionária e para a
matriz grupo de países x modulação horária, ressalvados os casos de chamadas regionais,
conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDI.
5.7.2.3.9 Utilizando o valor do crédito, converter a matriz de tarifas em inte

los de tempo

correspondente a um crédito de cartão, conforme indicado abaixo:
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T=60.Q

VC

onde:
T é o período de incidência da UTP, em segundos, com uma casa decimal e
arredondamento para o decimal imediatamente superior.
VC e' a designação genérica do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, para o
grupo de países e intervalo horário especificados, conforme o plano básico da
concessionária.

VTP é valor da unidade de tarifação para TUP e TAP.
5.7.2.3.10 Escolher códigos de acesso pertencentes a cada uma das áreas de tarifação da amostra
finita dimensionada anteriormente.
5.7.2.3.11 Elaborar uma lista de destinos obedecendo aos seguintes critérios:
a) um destino Grupo 1;
b) um destino Grupo 2;
c) um destino Grupo 3;

d) um destino Grupo 4;
e) um destino Grupo 5 ;
f) um destino Grupo 6;
g) um destino Grupo 7;

h) um destino Grupo 8;
i) um destino Grupo 9;
j) um destino Região A;
k) um destino Região B;

1) um destino Região C;
m) um destino Região D; e

n) um destino Região E.
5.7.2.3.12 Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .
5.7.2.3.13 Para chamadas LDN destinadas a acessos do SMP ou SME, pesquisar os valores de
comunicação homologados para a concessionária e para a matriz de VC x modulação horária,
conforme Anexo 2 do Contrato de Concessão LDN.
5.7.2.3.14 Utilizando o valor do crédito, converter a matriz de tarifas em intervalos de tempo
correspondente a um crédito de cartão, conforme indicado abaixo:

T=60.ªg
V

M
\
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T é o período de incidência da UTP, em segundos, com uma casa decima
arredondamento para 0 decimal imediatamente superior;

e

VC é a designação do valor da chamada com 1 (um) minuto de duração, no tipo e horário
especificados, conforme o plano básico da prestadora selecionada.
VTP é valor da unidade de tarifação para TUP e TAP.

5.7.2.3.15 Escolher códigos de' acesso pertencentes a cada uma das áreas de tarifação da amostra
ﬁnita dimensionada anteriormente.
5.7.2.3.16 Elaborar uma lista de destinos obedecendo aos seguintes critérios, tendo como
referência as áreas de tarifação amostradas:
a) um destino VC2; e
b) um destino VC3.

5.7.2.3.17 Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .
5.7.2.3.18 Para cada central amostrada, verificar diretamente com a concessionária o elemento de
rede responsável pela geração da cadência de queima de créditos dos respectivos TUP escolhidos.

5.7.2.3.19 Acessar o elemento de rede identificado no item anterior e, por meio da análise da base
de dados, constatar se o valor da cadência, para cada origem e destino determinados, estão
compatíveis com os valores calculados com base nas tarifas/valores de comunicação
homologados pela Anatel. Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .
5.7.2.3.20 Para o elemento de rede identificado no item anterior, verificar se a tabela de feriados

nacionais está programada corretamente. Preencher o quadro apropriado no Anexo VII .
5.7.2.3.21 Para cada central amostrada, verificar a existência de TUP autotarifados associados, de
acordo com a relação de TUP autotatifados fornecidos pela concessionária:

a) caso seja detectado algum TUP autotarifado, verificar diretamente com a
concessionária a localização do elemento responsável pelo envio das tabelas de degraus
tarifários para esses TUP (Sistema de Supervisão Remoto — SSR);

b) acessar o elemento de rede identificado na alínea anterior e, por meio da análise da
base de dados, constatar se o valor da cadência, para cada origem e destino
determinados, estão compatíveis com os valores calculados com base nas tarifas/valores
de comunicação homologados pela Anatel; e

c) para o elemento de rede identificado no item anterior, verificar se a tabela de feriados
nacionais está programada corretamente.
5.7.2.4 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.7.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se o tempo
de duração de um crédito for igual ou maior que o valor calculado para cada situação analisada
(LDN, LDI e SMP ou SME), se a tabela de feriados nacionais está programada corretamente e se
não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado, com o
motivo determi
5.7.2.4.2 0 item
satisfeito.

e veriﬁ

ção e' considerado com irregularidades se o item anterior não for
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PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE CHAMADAS DESTINAD
5.8
ACESSO NAO GEOGRAFICOS
5.8.1

Definição do Item de Verificação

5.8.1.1 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas ao código de acesso não .
geográfico 0300 ocorre de forma compartilhada, sendo que, do usuário originador, será cobrado,
no máximo, o valor da utilização do STFC na modalidade de serviço local, conforme os critérios
e tarifas do plano básico da concessionária da área local de origem da chamada.

5.8.1.2 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas ao código de acesso não
geográfico 0500 ocorre com o ônus da utilização dos serviços de telecomunicações ao assinante
que originar a chamada, conforme valores e condições estabelecidos na Norma sobre Registro de
Intenção de Doação a Instituição de Utilidade Pública, Utilizando Serviços de Telecomunicações,
ou em ato que vier a atualizar tais valores.

5.8.1.3 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas ao código de acesso não
geográfico 0800 ocorre de forma gratuita ao usuário originador da chamada, cabendo o ônus ao
assinante do STFC recebedor dessa chamada.

5.8.1.4 O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas a códigos de acesso não
geográficos, para ﬁns deste Procedimento, e' aquele aplicado 'a chamadas originadas a partir de
acessos do STFC e destinadas a códigos de acesso 0300, 0500 e 0800.
5.8.2

Metodologia

5.8.2.1 Informações a obter junto à prestadora:

a) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a
códigos de acesso não geográficos, discriminando as ferramentas de geração de faturas
e os endereços de armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas;
b) lista de feriados programados nas centrais.

5.8.2.1.1 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:
a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05 ;
b) 5h55 às 6h05;

c) 6h55 às 7h05;

d) 8h55 às 9h05;
e) 11h55 às 12h05;

f) 13h55 às 14h05;
g) 17h55 às 18h05; e

11) 20h55 às 21h05.
5.8.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.
5.8.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento

filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de
códigos de acesso não geográficos;

b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas
destinadas a códigos de acesso não geográficos utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);

e
c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.8.2.3 Chamadas Destinadas a Código de Acesso Não Geográfico 0300

5.8.2.3.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
destinadas a código de acesso não geográfico 0300 (0300 e 0303).
5.8.2.3.2 Com base no universo de chamadas destinadas a código de acesso não geográfico 0300,
agrupando todas as faixas horárias descritas no item 5 .8.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a
duração da chamada:
a) até 3(três) segundos;
b) acima de 3 (três) e até 30 (trinta) segundos; e
c) acima de 30 (trinta) segundos.

5.8.2.3.3 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população finita do item 5.1 .2.2, a).
5.8.2.3.4A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes, verificando a correta tarifação, confrontando os valores faturados com as tarifas
homologadas pela Anatel para o Plano Básico do STFC, considerando a respectiva modulação
horária.
5.8.2.3.5 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo VIII.

5.8.2.4 Chamadas Destinadas a Código de Acesso Não Geográfico 0500

5.8.2.4.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
destinadas a código de acesso não geográfico 0500.
5.8.2.4.2 Obter amostra para os arquivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita do
item 5.1.2.2, a).
5.8.2.4.3 A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes, verificando a' correta tarifação, confrontando os valores faturados com o valor
máximo referente à utilização definido no inciso I do _item 6.1.1 da Norma sobre Registro de
Intenção de Doação a Instituição de Utilidade Pública, Utilizando Serviços de Telecomunicações,
ou em ato que vier a atualizar tal valor.
5.8.2.4.4 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo VIII.

5.8.2.5 Chamadas Destinadas a Código de Acesso Não Geográfico 0800

5.8.2.5.1 A partir dos
e registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
destinadas a código de __cesso não eográfico 0800.

5.8.2.5.2 Obter amostra para os ar uivos de chamadas utilizando a fórmula de população finita do
item 5.1.2.2, a).

"WX
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ms;

5.8.2.5.3 A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes, verificando se houve qualquer tipo de tarifação.
5.8.2.5.4 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as

irregularidades encontradas devem constar do Anexo VIII.
5.8.2.5.5 Caso não tenham sido contemplados bilhetes de registro de chamadas relativos a
chamadas destinadas a algum dos tipos de códigos de acesso não geográficos (0300, 0500 ou
0800) nos registros obtidos no item 5.8.2.1.1, definir, em conjunto com a prestadora, um novo
período que contenha chamadas destinadas aos referidos códigos não geográficos, de modo a
possibilitar a fiscalização de seu processo de tarifação, solicitando novos bilhetes de registro de
chamadas relativos ao período definido.
5.8.3

Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.8.3.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao processo de tarifação de chamadas
destinadas a códigos de acesso não geográficos 0300 se:

a) não houve cobrança de chamadas com duração de até 3 (três) segundos, ressalvados
os casos de chamadas sucessivas;
b) todas as chamadas, em horário normal, com duração entre 4 (quatro) e 30 (trinta)
segundos foram tarifadas pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos;
e) todas as chamadas, em horário normal, corn duração superior a 30 (trinta) segundos
foram tarifadas“ obtendo-se o valor máximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da
chamada convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do
minuto correspondente ao Plano Básico da modalidade Local;

(1) todas as chamadas, em horário reduzido e com duração superior a 3 (três) segundos,
foram tarifadas com a cobrança de um Valor de Chamada Atendida (VCA);

e) as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel; e

f) não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado,
com o motivo determinado.
'
5.8.3.2 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao processo de tarifação de chamadas
destinadas a códigos de acesso não geográficos 0500 se as tarifas praticadas pela prestadora, por
chamada encaminhada, estavam de acordo com o estabelecido pela Anatel, conforme valores e
condições estabelecidos na Norma sobre Registro de Intenção de Doação a Instituição de
Utilidade Pública, Utilizando Serviços de Telecomunicações, ou em ato que vier a atualizar tais
valores e não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado,
com o motivo determinado.
5.8.3.3 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao processo de tarifação de chamadas
destinadas a códigos de acesso não geográficos 0800 se não houve nenhum tipo de cobrança ao
usuário originador deste tipo de chamada e não houve reclamações proced
s cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado.

I
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5.9

PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE CHAMADAS DESTINADAS A CORREIO DE VOZ

5.9.1

Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas destinadas a correio de voz é aquele
aplicado a chamadas realizadas entre acessos do STFC, em que não houve atendimento e, por
consequência, a chamada foi encaminhada para o correio de voz.

5.9.2

Metodologia

5.9.2.1 Informações a obter junto à prestadora:
a) metodologia utilizada para identificar chamadas encaminhadas para correio de voz,
com a informação de como tais chamadas são discriminadas nos bilhetes de tarifação e
como são tratadas pelo sistema de faturamento; e
b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a correio
de voz, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.

5.9.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de ligações destinadas a
correio de voz;

b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas
destinadas a correio de voz utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e

c) veriﬁcar a procedéncia destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.9.2.3 Verificação em Campo

5.9.2.3.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.
5.9.2.3.2 Antes de ir a cada central a ser testada deve-se verificar a disponibilidade das seguintes
ferramentas para a execução do teste:

a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
com monitoração por meio da função telefonógrafo;
b) terminais de destino em centrais localizadas dentro da Area Local a ser testada; e

c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.
5.9.2.3.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
registro de chamadas, gerar chamadas encaminhadas para correio de voz e interrompê-las da
seguinte forma:
a) 2 (duas) durante a mensagem característica do correio de voz;
b) 2 (duas) com menos de 3 (três) segundos, contados a p
acompanha a mensagem característica do correio de voz; e

o sinal audível que

c) 2 (duas) com mais de 3 (três) segundos, contados a partir --do sin 1 audível que
acompanha a mensagem característica do correio de voz.

WN
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telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.

5.9.2.3.5 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.
5.9.2.3.6 Preencher o quadro apropriado no Anexo IX com os dados coletados pela função
telefonógrafo e respectivos bilhetes de registro de chamadas, comparando-os em seguida.
5.9.2.3.7 Preencher o Anexo IX com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

tarifação.
5.9.2.4 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.9.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se não houve ,
indicação de tarifação em chamadas terminadas durante a mensagem característica do correio de
voz ou com menos de 3 (três) segundos, contados a partir do sinal audível que acompanha a
mensagem característica do correio de voz-, e não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado.

5.9.2.4.2 0 item de verificação é considerado com irregularidades se a condição exposta no item
anterior não for satisfeita.
'
5.10

PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE CHAMADAS SUCESSIVAS

5.10.1 Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação de chamadas sucessivas e' aquele aplicado para chamadas com duração
inferior a 30 (trinta) segundos, efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, e
quando o intervalo entre 0 ﬁnal de uma ligação e o início da seguinte for inferior a 120 (cento e
vinte) segundos, sendo tarifadas como uma única ligação, cuja duração é igual ao somatório das
durações das chamadas sucessivas ou igual ao tempo de tarifação mínima.
5.10.2 Metodologia

5.10.2.1 Solicitar à prestadora a topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas
sucessivas, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento
e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.
5.10.2.2 Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:
a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05 ;
b) 5h55 às 6h05;
c) 6h55 às 7h05;

d) 8h55 às 9h05;
e) 11h55 às 12h05;

1) 13h55 às 14h05;
g) 17h55 às 18h05; e

e“

h) 20h55 às 21h05.&
\
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disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.
5.10.2.4 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de chamadas sucessivas;
b) obter uma amostra de reclamações relacionas à cobrança indevida de chamadas
sucessivas utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);
c) veriﬁcar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.10.2.5 Análise dos Dados Obtidos

5.10.2.5.1 Com base no universo de chamadas, agrupando todas as faixas horárias descritas no
item 5.10.2.2, selecionar os bilhetes relativos a chamadas com duração inferior a 30 (trinta)
segundos.
5.10.2.5.2 Efetuar análise do universo de chamadas, localizando registros sucessivos, ou seja,
registros de chamadas efetuadas entre os mesmos acessos de origem e de destino, com intervalo
entre o ﬁnal de uma ligação e o início da seguinte inferior a 120 (cento e vinte) segundos.
5.10.2.5.3 Obter amostra de grupo de chamadas sucessivas utilizando a fórmula de população
finita do item 5.1.2.2, a). A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as
faturas dos assinantes selecionados e verificar se cada grupo de chamadas subsequentes e' tarifado
como uma única ligação, cuja duração é igual ao somatório das durações das chamadas
sucessivas ou igual ao tempo de tarifação mínima.
5.10.2.5.4 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho a amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo X.

5.10.2.6 Critérios de Regularidade do Item de Verificação
5.10.2.6.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todas as
chamadas foram tarifadas corretamente e não houve reclamações procedentes cadastradas no
FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado.

5.10.2.6.2 O item de verificação é considerado com irregularidades se a condição exposta no item
anterior não for satisfeita.

5.11

PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE CHAMADAS A COBRAR

5.11.1 Definição do Item de Verificação

O processo de tarifação por bilhetagem de chamadas a cobrar, para ﬁns deste Procedimento, é
aquele aplicado a chamadas originadas a partir de acessos do STFC e destinadas a acessos do
STFC, em que a parte tarifada é aquela que recebe a chamada, ou acesso de destino.
'
'
5.11.2 Metodologia

5.11.2.1 Informações a obter junto à prestadora:
a) cadastro de assinantes discriminados por plano de se iço;

W,
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b) topologia e procedimentos utilizados para tarifação.. . . . de chamadas a cobrar,. '
discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e
tratamento de bilhetes de registro de chamadas;

e) cópia do descritivo dos planos alternativos atualmente comercializados pela
prestadora, discriminados por modalidade de serviço, incluindo os valores cobrados;

d) relação e topologia de interligação das centrais, indicando quais realizam função de
bilhetagem; e
e) lista de feriados programados nas centrais.
5.11.2.1.l Selecionar um ciclo de faturamento recente da prestadora e solicitar os bilhetes de
registro de chamadas referentes a chamadas originadas em um dia útil, um sábado e um domingo,
ou feriado nacional, do ciclo selecionado, nos seguintes horários:

a) 23h55 (do dia anterior) às 0h05;
b) 5h55 às 6h05;

e) 6h55 às 7h05;
d) 8h55 às 9h05;
e) 11h55 às 12h05;

f) 13h55 às 14h05h;
g) 17h55 às 18h05; e

11) 20h55 às 21h05.

5.11.2.1.2 Em função das características da prestadora fiscalizada e ferramentas de fiscalização
disponíveis, os tempos descritos no item anterior podem ser expandidos.
5.11.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas cobrança indevida de chamadas a cobrar;

b) obter uma amostra de reclamações relacionadas à cobrança indevida de chamadas a
cobrar utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b); e
c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.11.2.3 Verificação em Campo quanto à Programação de Feriados da Central
5.11.2.3.1 Obter uma amostra de centrais utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b);

5.11.2.3.2 Verificar, por meio de acesso direto ao software gerenciador da central fiscalizada, se
os feriados nacionais foram programados de maneira correta.
5.11.2.4 Verificação em Campo quanto à Validação de Bilhetes de Registro de Chamadas

5.11.2.4.1 Utilizando o processo de amostragem definido no item 5.1.2.2, b), obter amostra de
centrais de comutação com função de bilhetagem.

5.11.2.4.2 Antes de ir a cada central a ser testada, deve s
seguintes ferramentas para a execução do teste:

1

verificar a disponibilidade das

l
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a) terminal de reserva técnica e respectivo aparelho telefônico na central a ser testada,
corn monitoração por meio da função telefonógrafo;
b) terminais de destino em centrais localizadas dentro e fora da área de tarifação a ser
testada; e

c) um cronômetro para servir como referência da duração das chamadas.
5.11.2.4.3 Para cada central amostrada, de modo a verificar a correta geração dos bilhetes de
registro de chamadas, gerar chamadas locais com as seguintes durações:
a) desligada durante a mensagem informativa.
b) menor que 6 (seis) segundos, contados a partir do término da mensagem informativa;
c) entre 6 (seis) e 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa; e

d) maior que 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa.

5.11.2.4.4 Para cada chamada efetuada, anotar, com base nas informações coletadas pela função
telefonógrafo, o horário da geração da mesma, o número de origem, o número de destino e a sua
duração.
5.11.2.4.5 Obter, junto à prestadora, os bilhetes de registro de chamadas dos testes efetuados.
5.11.2.4.6 Comparar os dados coletados pela função telefonógrafo com os respectivos bilhetes de
registro de chamadas. Preencher o quadro apropriado no Anexo XI.

5.11.2.4.7 Diz-se que há falha no processo de geração de bilhetes de registro de chamadas a
cobrar se os dados apresentados em um ou mais bilhetes forem incoerentes com os respectivos
registros extraídos do telefonógrafo.
5.11.2.4.8 Preencher o Anexo XI com os dados referentes às eventuais chamadas com erro de

tarifação.
5.11.2.5 Validação de Faturas para Chamadas a Cobrar na Modalidade Local

5.11.2.5.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
locais a cobrar.

5.11.2.5.2 Com base no universo de chamadas locais a cobrar, agrupando todas as faixas horárias
descritas no item 5.11.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:
a) menor que 6 (seis) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa;
b) entre 6 (seis) e 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa; e

c) maior que 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa.
5.11.2.5.3 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população flnita do item 5.1.2.2, a).
5.11.2.5.4A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes de destino (selecionar somente assinantes da prestadora fiscalizada), verificando a qual
plano de serviço tais assinantes estão vinculados e a correta tarifação, co 0 ando 5 valores
faturados com os valores estabelecidos pela Anatel, considerando a modulação ho Irª

,V

5.11.2.5.5 Caso o Plano Básico de serviço e o PASOO dos assinantes de destino nao tenham Side“
contemplados na amostra coletada no item 5 .1 1.2.5.3, utilizar a relação de assinantes, informada
pela prestadora, correspondente ao plano não contemplado e localizar no arquivo solicitado no
item 5.11.2.1.1 bilhetes de registro de chamadas de assinantes do referido plano na quantidade
definida de acordo com o item 5.1.2.2, b). Em seguida, solicitar à prestadora a última fatura
emitida para cada bilhete amostrado e adotar o procedimento de fiscalização de cada plano,
conforme descrito no item anterior.

5.11.2.5.6 Obter um terminal de reserva técnica, programado como AICE, e gerar uma chamada
local a cobrar para o mesmo, verificando se a mesma é completada ou não.
5.11.2.5.7 O número de chamadas do universo utilizado, o tamanho da amostra utilizada e as
irregularidades encontradas devem constar do Anexo XI.
5.11.2.6 Validação de Faturas para Chamadas a Cobrar na Modalidade LDN

5.11.2.6.1 A partir dos bilhetes de registro de chamadas disponibilizados, filtrar as chamadas
LDN a cobrar.
5.11.2.6.2 Com base no universo de chamadas LDN a cobrar, agrupando todas as faixas horárias
descritas no item 5.11.2.1.1, dividir os bilhetes de acordo com a duração da chamada:
a) menor que 6 (seis) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa;
b) entre 6 (seis) e 30 (trinta) segundos, contados a partir do término damensagem
informativa; e

0) maior que 30 (trinta) segundos, contados a partir do término da mensagem
informativa.

5.11.2.6.3 Para cada um desses grupos, obter amostras para os arquivos de chamadas utilizando a
fórmula de população flnita do item 5.1.2.2, a).
5.11.2.6.4 A partir dos bilhetes de registro de chamadas amostrados, consultar as faturas dos
assinantes de destino (seleCionar somente assinantes da prestadora fiscalizada), verificando a qual
plano de serviço tais assinantes estão Vinculados.e a correta tarifação, confrontando os valores
faturados com os valores estabelecidos pela Anatel, considerando a modulação horária da
localidade de destino e degrau tarifário.
5.11.2.6.5 Caso os planos de serviço Básico e PASOO dos assinantes de destino não tenham sido
contemplados na amostra coletada no item 5.11.2.6.3, utilizar a relação de assinantes, informada
pela prestadora, correspondente ao plano não contemplado e localizar no arquivo solicitado no
item 5.11.2.1.1 bilhetes de registro de chamadas de assinantes do referido plano na quantidade
definida de acordo com o item 5.1.2.2, b). Em Seguida, solicitar à prestadora a última fatura
emitida para cada bilhete amostrado e adotar o procedimento de fiscalização de cada plano,
conforme descrito no item anterior.
5.11.2.6.6 Obter um terminal de reserva técnica, programado como AICE, e promover a geração

de uma chamada LDN a cobrar para o mesmo, "verificando se a mesma é completada ou não.
5.11.2.6.7 O número de chamadas do universo utilizado, o taman

a amostra utilizada e as

irregularidades encontradas devem constar do Anexo XI. 0
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5.11.2.7 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.11.2.7.1 Não foram evidenciadas irregularidades, em relação a chamadas a cobrar na
modalidade local, se os feriados nacionais encontram-se corretamente programados nas centrais
que foram objeto de verificação, e se:

a) para assinantes de destino vinculados ao Plano Básico:
- não houve cobrança de chamadas com duração de até 6 (seis) segundos após o
término da mensagem informativa,

- todas as chamadas, em horário normal, com duração entre 7 (sete) e 30 (trinta)
segundos foram tarifadas pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos,
- todas as chamadas, em horário normal, com duração superior a 30 (trinta) segundos
foram tarifadas obtendo-se o valor máximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da
chamada convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do
minuto correspondente,
- todas as chamadas, em horário reduzido e com duração superior a 6 (seis)
segundos, foram tarifadas com a cobrança de um Valor de Chamada Atendida

(VCA),
- não houve cobrança de valores referentes a chamadas locais antes de esgotada a
ﬁ'anquia (200 minutos para Classe Residencial ou 150 minutos para Classes Não
Residencial e Tronco), e

- as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel.
b) para assinantes de destino vinculados ao PASOO:

- no horário reduzido foi cobrada somente a tarifa de completamento de chamada
(equivalente a quatro minutos),
- no horário normal foi cobrada a tarifa de completamento de chamada (equivalente
a quatro minutos) mais a tarifa proporcional ao tempo de utilização convertido em
décimos de minuto,

- as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel, e

— não houve cobrança de valores referentes a chamadas locais antes de esgotada a
franquia, neste caso, 400 minutos para Classe Residencial ou 360 minutos para
Classes Não Residencial e Tronco.

c) para assinantes de destino vinculados ao AICE:
- a chamada a cobrar citada no item 5.11.2.5.6 não foi completada.
(1) para assinantes de destino vinculados a outros planos alternativos:
- caso a amostra contemple bilhetes relativos a quaisquer planos alternativos não
obrigatórios oferecidos pela prestadora, a análise quanto à correta tarifação das
chamadas locais a cobrar deverá ser realizada de acordo com as regras estabelecidas
no referido plano alternativo d
'

e) não houve reclamações procede tes cad stradas no FOCUS, no período selecionado,
com o motivo determinado.
'
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modalidade LDN, se os feriados nacionais encontram-se corretamente programados nas centrais
que foram objeto de verificação, e se:
a) para assinantes de destino vinculados ao Plano Básico:
- não houve cobrança de chamadas com duração de até 6 (seis) segundos após o
término da mensagem informativa,
- todas as chamadas com duração entre 7 (sete) e 30 (trinta) segundos foram tarifadas
pelo tempo mínimo de tarifação de 30 (trinta) segundos, de acordo com a modulação
horária do destino e degrau tarifário correspondente,

- todas as chamadas com duração superior a 30 (trinta) segundos foram tarifadas
obtendo-se o valor máximo entre 30 (trinta) segundos e a duração da chamada
convertida em inteiro e décimos de minuto, multiplicando-o pelo valor do minuto
correspondente, de acordo com a modulação horária do destino e degrau tarifário
correspondente, e

— as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel.
b) para assinantes de destino vinculados ao PASOO:

- foi cobrada, do assinante de destino, a tarifa de completamento de chamada
(equivalente a quatro minutos) mais a tarifa proporcional ao tempo de utilização
convertido em décimos de minuto, de acordo com a modulação horária do destino e
degrau tarifário correspondente, e

- as tarifas praticadas pela prestadora estavam de acordo com o estabelecido pela
Anatel.
c) para assinantes de destino vinculados ao AICE:
— a chamada a cobrar citada no item 5.11.2.6.6 não foi completada.
(1) para assinantes de destino vinculados a outros planos alternativos:

- caso a amostra contemple bilhetes relativos a quaisquer planos alternativos não
obrigatórios oferecidos pela prestadora, a análise quanto a correta tarifação das
chamadas LDN a cobrar deverá ser realizada de acordo com as regras estabelecidas
no referido plano alternativo de serviço, e
- não houve reclamações procedentes cadastradas no FOCUS, no período
selecionado, com o motivo determinado.
5.11.2.7.3 0 item de verificação é considerado com irregularidades se pelo menos uma condição
exposta nos itens 5.11.2.7.1 e 5 .1 1.2.7.2 não for satisfeita.

5.12

COMERCLÁLIZAÇÃO DE CARTÓES INDUTIVOS

5.12.1 Definição do Item de Verificação

'

A

A comercialização de cartões indutivos trata do valor cobrado pelos mesmos, para a pop
ão
em geral, nos pontos de venda sob responsabilidade da prestadora, em relação às tarifas vi ente .
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5.12.2 Metodologia

5.12..2 1 Antes de se iniciar a atividade em campo, deve-se solicitar à prestadora a relação dos
pontos de venda de cartões indutivos sob responsabilidade da mesma.
5.12.2.2 Análise de reclamações de usuários:

a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas comercialização de cartões indutivos com valores
acima do valor regulamentado;
b) obter uma amostra de reclamações relacionas à comercialização de cartões indutivos
com valores acima do valor regulamentado, utilizando a fórmula do item 5.1 .2.2, b); e

c) verificar a procedência destas reclamações, analisando-se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.12.2.3 Verificação em Campo

5.12.2.3.1 Efetuar o cálculo do valor de revenda do cartão indutivo, por meio da multiplicação da
respectiva quantidade de créditos pelo valor do crédito Vigente.

5.12.2.3.2 Utilizar amostra de população finita descrita no item 5.1.2.2, b), tomando como
universo o número de pontos de venda de cartões obtidos junto à prestadora, para determinar os
locais que serão verificados em campo.
5.12.2.3.3 Sempre que possível, para melhor caracterizar eventuais irregularidades", nos pontos de
venda selecionados, adquirir um cartão indutivo de cada capacidade disponível e solicitar ao
comerciante nota ﬁscal, recibo ou outro comprovante de valor da venda.
5.12.2.3.4 Verificar se o valor cobrado pelo cartão indutivo é igual ao valor igual ao valor da
UTP (VTP) vigente multiplicado pela quantidade de créditos do cartão.

5.12.2.3.5 Preencher o quadro apropriado no Anexo XII .
5.12.2.4 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.12.2.4.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se o valor
cobrado pelo cartão indutivo for igual ao valor da UTP (VTP) vigente multiplicado pela
quantidade de créditos do cartão.
5.12.2.4.2 O item de verificação é considerado com irregularidades se a condição exposta no _
artigo anterior não for satisfeita.
5.13

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA

5.13.1 Definição do Item de Verificação

Apresentação dos documentos de cobrança é a obrigatoriedade de uma prestadora do STFC em
apresentar, tratar e entregar aos assinantes os documentos de cobrança de acordo com requisitos
estipulados em legislação.
5.13.2 Metodologia
5.13.2.1 Informações a obter junto à prestadora:'

a) procedimentos adotados pela prestadora para a emissão e apresentação de seus
documentos de cobrança, incluindo as datas disponíveis ao ass" - nte para o vencimento
da fatura, o' "período correspondente à cobrança da faaara cada datªe
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vencimento), o período entre a entrega do documento de cobrança e os locais onde a
faturas podem ser pagas;

b) utilizando o método estatístico de população flnita descrita no item 5.1.2.2, b),
tomando como universo o número de assinantes da área da prestadora a ser fiscalizada,
solicitar da prestadora uma amostra de faturas emitidas no mês anterior ao período da
fiscalização.
5.13.2.2 Análise de reclamações de usuários:
a) obter uma relação de reclamações junto ao sistema de atendimento ao usuário da
Anatel (FOCUS) para um período de três meses anteriores à execução da fiscalização,
filtrando as reclamações relacionadas à apresentação dos documentos de cobrança;

b) obter uma amostra de reclamações relacionas à apresentação dos documentos de
cobrança, utilizando a fórmula do item 5.1.2.2, b).
c) verificar a procedência destas reclamações, analisando—se a abrangência das falhas,
se sistêmicas ou pontuais e suas causas.
5.13.2.3 Análise dos Dados Obtidos

5.13.2.3.1 Para cada uma das faturas amostradas no item 5.13.2.1, b), observar se todos os

quesitos estipulados abaixo foram atendidos:
a) o documento de cobrança possui o telefone da central de informação e de
atendimento ao usuário da prestadora e da ouvidoria ou órgão de recurso da prestadora,
bem como o código de acesso da central de atendimento da Anatel;
b) o documento de cobrança corresponde a 30 (trinta) dias de serviço;

c) o documento de cobrança é apresentado de maneira detalhada, clara, explicativa,
indevassável, discriminando o período que compreende a cobrança do serviço, o tipo e
a quantidade de cada serviço prestado ao assinante, bem como contém todo e qualquer
registro relacionado à prestação do serviço no período, os descontos concedidos,
impostos e eventuais encargos;
d) a prestadora do STFC na modalidade Local fatura separadamente os serviços de
telecomunicações executados por prestadoras nas modalidades Longa Distância
Nacional e Longa Distância Internacional e serviços que não constituem STFC;
e) a prestadora discrimina no documento de cobrança, de forma clara e adequada, os
valores devidos pelo assinante a outras prestadoras de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo, asseguradas condições justas e não discriminatórias, nos termos dos
contratos e acordos firmados entre elas;

f) o documento de cobrança permite ao assinante o pagamento da fatura em qualquer
dos locais indicados pela prestadora, os quais devem estar convenientemente
distribuídos na localidade;

g) o documento de cobrança contém informações relativas à utilização do STFC e do
serviço de valor adicionado correspondente, com identificação do respectivo provedor,
quando da cobrança de valores referentes a utilização de serviços de valor adicionado;

h) o documento de cobrança fornecido pela prestadora da modalidade local, quando
solicitado pelo assinante, contém o detalhamento das chamadas locais que permita
identiﬁcar, para cada chamada local realizada, entre telefones fixos o número d
telefone chamado, a data e horário de realização, a duração e o seu res ct o valor;
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i) o documento de cobrança fornecido pela prestadora da modalidade local, nas,
localidades em que não haja o fornecimento do detalhamento das chamadas locais, não

apresente cobrança de tarifa ou preço de utilização do STFC excedente à franquia
mensal.

5.13.2.3.2 Preencher o quadro apropriado no Anexo XIII .
5.13.2.4 Verificação em Campo

5.13.2.4.1 Para os procedimentos de emissão e apresentação dos documentos de cobrança
enviados pela prestadora, verificar e comprovar diretamente nos sistemas da prestadora:
a) se a prestadora oferece ao assinante, , no mínimo, 6 (seis) possíveis datas de
vencimento do documento de cobrança;
b) se os procedimentos de emissão e envio dos documentos de cobrança garantem a
entrega dos mesmos com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência à data de
vencimento;

c) se a prestadora na modalidade local, no caso de cobrança conjunta de valores
prestados por prestadoras de outras modalidades do STFC, possui procedimentos que,
mediante solicitação do assinante, permita e emissão separada dos documentos de
cobrança de cada prestadora;
d) se prestadora na modalidade local possui procedimentos para comunicar à respectiva
prestadora de longa distância a falta de pagamento, para que esta tome as providências
cabíveis, de acordo com o Regulamento do STFC;
e) se a prestadora, mediante autorização expressa do assinante, permite que o
demonstrativo e fatura do serviço possam ser apresentados em um único documento de
cobrança, agrupando seus códigos de acesso;
Í) se a prestadora, mediante autorização expressa do assinante, permite que o
documento de cobrança possa ser apresentado e obtido por meio da internet;
g) se a prestadora possui procedimentos para acordar com o assinante a emissão de
documentos de cobrança com periodicidade superior a 30 (trinta) dias;

h) se a prestadora possui procedimentos para possibilitar a cobrança de chamadas locais
e de longa distância nacional em documento de cobrança de terceiro, desde que o
mesmo autorize;

i) se a prestadora possui procedimentos para possibilitar a cobrança de chamadas de
longa distância internacional em documento de cobrança de terceiro, desde que o
mesmo autorize, e quando admitido em convênios com administrações estrangeiras;
j) se a prestadora não inclui, no documento de cobrança, valores relativos à prestação de
serviços de valor adicionado ou de qualquer outro valor devido que não decorra
exclusivamente da prestação de STFC, sem a autorização expressa do assinante;

k) se a prestadora fornece documento de cobrança com o detalhamento das chamadas
locais de forma gratuita, ressalvada a sua faculdade de efetuar cobrança nas hipóteses
de fornecimento da segunda via do detalhamento quando comprovada a entrega da
primeira Via a
' ante e de fornecimento de chamadas contido em documento de
cobrança emiti o, cuj vencimento ocorreu há mais de 120 (cento e vinte) dias da
solicitação.
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5.13.2.4.2 Preencher o quadro apropriado no Anexo XIII.
5.13.2.5 Critérios de Regularidade do Item de Verificação

5.13.2.5.1 Não foram evidenciadas irregularidades em relação ao item de verificação se todos os
quesitos avaliados nos itens 5.13.2.3.1 e 5.13.2.4.1 foram atendidos e se não houve reclamações
procedentes cadastradas no FOCUS, no período selecionado, com o motivo determinado.

5.13.2.5.2 O item de verificação é considerado corn irregularidades se o item anterior não for
satisfeito.
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ANEXOS

7.1

ANEXO I — FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA PRESTADORA.

7.2
ANEXO II — FICHA DE AVALIAÇÃO — PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR
BILHETAGEM DE CHAMADAS LOCAIS.

7.3
ANEXO III — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO EM
TELEFONE DE USO PUBLICO DE CHAMADAS LOCAIS, INCLUINDO AS DESTINADAS
AO SERVIÇO MOVEL PESSOAL E AO SERVIÇO MOVEL ESPECIALIZADO.

7.4
ANEXO IV - FICHA DE AVALIAÇÃO : PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR
BILHETAGEM DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL.
7.5
ANEXO V — FICHA DE AVALIAÇÃO : PROCESSO DE TARIFAÇÃO POR
BILHETAGEM DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL.
7.6
ANEXO VI — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO ,DAS
CHAMADAS DESTINADAS AO SERVIÇO MOVEL PESSOAL OU SERVIÇO MOVEL
ESPECIALIZADO.
'

7.7
ANEXO VII _ FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO EM
TELEFONE DE USO PÚBLICO DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL,
INCLUINDO AS DESTINADAS A0 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL E AO SERVIÇO MOVEL
ESPECIALIZADO, E DE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL.
7.8
ANEXO VIII — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE
CHAMADAS DESTINADAS A CÓDIGOS DE ACESSO NAO GEOGRAFICOS.

7.9
ANEXO IX — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE
CHAMADAS DESTINADAS A CORREIO DE VOZ.
7.10 ANEXO X — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESSO DE TARIFAÇÃO DE
CHAMADAS SUCESSIVAS &
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7.11

ANEXO XI — FICHA DE AVALIAÇÃO - PROCESS

ARIFAÇÃO - D '

CHAMADAS A COBRAR.

7.12 ANEXO XII - FICHA DE AVALIAÇÃO _
CARTOES INDUTIVOS.

COMERCIALIZAÇÃO

7.13 ANEXO XIII — FICHA DE AVALIAÇÃO - APRESENTAÇÃ
DE COBRANÇA.
'
7.14

DE

S DOCUMENTOS

ANEXO XIV — REQUERIMENTO DE INFORMAÇÓES. É \ Z
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ANEXO XIV
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES

ÁNÃTÉZ

AGÉNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
SUPERINTENDENCIA DE RADIOFREQÚÉNCIA E FISCALIZAÇÃO
GERENCIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMA ÓES Nº:

_

ENTIDADE:
CÓDIGO ENTIDADE Nº:
N. º FISTEL:

'

FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS DAS
PRESTADORAS DO STFC

Motivação: O presente pleito encontra embasamento no art. 19, incisos VI, XI, da Lei Geral de
Telecomunicações:
“ A Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e
para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência,
imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, ”
“VI. celebrar e gerenciar contratos de concessão e ﬁscalizar a prestação do serviço no regime
público, aplicando sanções e realizando intervenções. ”
Xl. expedir e extinguir autorização para prestação de serviço no regime privado , fiscalizando

e aplicando sanções. ”
Da competência da Anatel: A Agência tem o dever de garantir o caráter confidencial das
informações técnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis quando solicitado pelas
empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações e considerados pela Anatel como de
cunho confidencial.
A Anatel garante o sigilo de todas as informações apresentadas pelas Prestadoras conforme
preceitua a Lei Geral de Telecomunicações — LGT, em seu art. 39, parágrafo único:
“ Art. 39 Ressalvados os documentos e os autos cuja divulgação possa violar segurança do
Pais, segredo protegido ou a intimidade de alguém, todos os demais permanecerão abertos à
consulta do público, semformalidade, na Biblioteca.

Parágrafo único A A ência deverá

arantir tratamento con zdencial das in orma ões

técnicas, operacionais, econômico-Zznanceiras e contábeis
restadoras dos servi os de telecomunica ões nos termos do re

que solicitar às
lamento. ”

empresas

Da sanção: A Prestadora que deixar de prestar informações à Agência será sancionada
conforme preceitua o art. 173 da Lei Geral de Telecomunicações.
“Art. ] 73. A infração desta Lei ou das demais normas aplicáveis, bem com.. 'nobserví cia

dos deveres decorrentes dos contratos de concessão ou dos atos de permissao, autorizaçaoªde—
serviço ou autorização de radiofªequ'ência, sujeitará os infratores às seguintes sanções,

aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de natureza civil e penal. ”

Do pedido: Desta forma, em conformidade com o disposto na Cláusulas 20.1 do Capítulo XX
dos Contratos de Concessão de Exploração do Serviço Telefônico Fixo Comutado — STFC,
Contratos PBOA/SPB Nº XX/2006 — ANATEL e PBOA/SPB Nº XX/2006 — ANATEL,
celebrados entre essa concessionária e Agência Nacional de Telecomunicações — Anatel,
notiﬁcamos Vossa Senhoria a apresentar em até 10 (dez) dias, a contar do primeiro dia útil após
o recebimento deste, as informações abaixo relacionadas:
Os seguintes documentos e informações:

1 — Cadastro atualizado de assinantes discriminado por plano de serviço. Detalhar nome do
assinante, CPF/CNPJ do assinante, código de acesso e plano de serviço ao qual pertencem.

2 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas locais, discriminando as
ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e tratamento de bilhetes de
registro de chamadas.

3 — Cópia do descritivo dos planos alternativos locais atualmente comercializados pela
concessionária incluindo os valores cobrados.
4 — Relação e topologia completa de interligação das centrais, indicando quais realizam função
de bilhetagem.
5 — Lista de feriados programados nas centrais.
6 —— Bilhetes de registro de chamadas referentes a todas as chamadas originadas em um dia útil,
um sábado e um domingo, ou. feriado nacional (definir as datas), do ciclo selecionado, nos
seguintes horários:

23:55h (do dia anterior) às 0:05h;
5:55h às 6:05h;
6:55h às 7:05h;
8:55h às 9:05h;

10h55 às 11h05;
11:55h às 12:05h;
13:55h às 14:05h;

15h55 às 16h05;
17:55h às 18:05h; e

20:55h às 21:05h.
7 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas locai originadas em

8 — Relação de TUPs autotarifados da planta da prestadora, incluindo o nome da localidade,
município e área de tarifação a que pertence.

9 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Nacionais, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.
10 — Matriz de Degraus Tarifários e Modulação Horária praticados pela prestadora.

11 —- Cópia do descritivo de todos planos alternativos de Longa Distância Nacional atualmente
comercializados pela Prestadora incluindo os valores cobrados.
12 — Descrição de todas as promoções envolvendo chamadas de Longa Distância Nacional
eventualmente ofertadas no último ciclo de faturamento da Prestadora.

13 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Internacional, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.
14 — Matriz de grupos de países e modulação horária praticados pela Prestadora.
15 — Cópia do descritivo de todos planos alternativos de Longa Distância Internacional
atualmente comercializados pela Prestadora incluindo os valores cobrados.
16 — Descrição de todas as promoções envolvendo chamadas de Longa Distância Internacional
eventualmente ofertadas no último ciclo de faturamento da Prestadora.

17 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a acessos do
SMP ou SME, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.

18 — Matriz de VC e modulação horária praticados para chamadas destinadas ao SMP e SME.
19 — Cópia do descritivo de todos planos alternativos de chamadas destinadas ao SME ou SER
atualmente comercializados pela prestadora incluindo os valores cobrados.
20 — Descrição de todas as promoções envolvendo chamadas destinadas ao SMP ou SME
eventualmente ofertadas no último ciclo de faturamento da Prestadora.
21 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas de Longa Distância
Nacional, Longa Distância Internacional e destinadas ao Serviço Móvel Pessoal ou ServiçoMóvel Especializado originadas em TUP.
22— Matriz de degraus dos centros de área de tarifação.

23— Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas oes ' adas a códigos de
acesso não geográficos, discriminando as ferramentas de geração d- fat as e os endereços de
armazenamento e tratamento de bilhetes de registro de chamadas.
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24 — Metodologia utilizada para identificar chamadas encaminhadas para correio de voz, com a
informação de como tais chamadas são discriminadas nos bilhetes de tarifação, e como são
tratadas pelo sistema de faturamento.

25 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas destinadas a correio de
voz, discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e
tratamento de bilhetes de registro de chamadas.
26 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas sucessivas,
discriminando as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e
tratamento de bilhetes de registro de chamadas.
27 — Topologia e procedimentos utilizados para tarifação de chamadas a cobrar, discriminando
as ferramentas de geração de faturas e os endereços de armazenamento e tratamento de bilhetes
de registro de chamadas.

28 — Relação atualizada de Pontos de Venda de cartões indutivos sob responsabilidade da
prestadora.
29 —— Procedimentos adotados pela prestadora para a emissão e apresentação de seus
documentos de cobrança, incluindo as datas disponíveis ao assinante para o vencimento da
fatura, o período correspondente à cobrança da fatura (para cada data de vencimento), o período
entre a entrega do documento de cobrança e os locais onde as faturas podem ser pagas.
30 — Amostra de faturas emitidas no mês anterior ao período da fiscalização (conforme definido
no item 5.13.2.1, b) do Procedimento de Fiscalização).

31 — Relação de localidades que ainda não migraram para o método de tarifação por minutos.
32 — Tabela de cadências para recolhimento de crédito de cartão indutivo.
Obs.: Todas as informações requeridas devem ser geradas eletronicamente em excel
(*.xls) ou formato texto (*.txt) limitado por colunas.

As informações acima solicitadas deverão ser fornecidas no prazo máximo de 10 (dez) dias,
sob pena de incorrer na sanção prevista no Capitulo XXVI, cláusula 26.1 do Contrato de
Concessão.

Representante da Entidade:

É

.
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Anexo IV - Portaria de Aprovação do Procedimento de Fiscalização.

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA Nº .359 ,DE EN DE mau/Leo

DE 2008.

Aprova
o
Procedimento
de
Fiscalização para o Acompanhamento
e'”Controle dos Processos de Tarifação
do
Serviço
Telefônico
Fixo
Comutado.

O SUPERINTENDENTE DE RADIOFREQÚÉNCIA E FISCALIZAÇÃO
DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, no uso das competências
consoante o disposto no inciso 11 do artigo 217 do Regimento Interno da Agência, aprovado
pela Resolução nº 270, de 19 de julho de 2001, e no artigo 10 do Regulamento de
Fiscalização, aprovado pela Resolução nº 441, de 12 de julho de 2006; e
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a sistemática para a
verificação do cumprimento dos requisitos de tarifação estipulados para as concessionárias do
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel;

CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta
Interna nº 323, realizada no período de 27 de julho a 7 de agosto de 2007;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 535000058952008.

RESOLVE:

Art. lº Aprovar o Procedimento de Fiscalização para o Acompanhamento e
Controle dos Processos de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - FIS PE 004 Versão “0”, em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDILSON

O D? SANTOS

"'.Oª

SIÇAP Nº

Despacho Ordinatório de Arquivamento de Processo

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações

[RFFCF]

DESPACHO ORDINATORIO DE
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO

Data 11/07/2013

Ao décimo primeiro dia do mês de julho de 2013,
procedemos/lavramos o arquivamento deste processo de

&6275090053659602 , . composto

por

volume(s) e como última folha a de nº 486) , que corresponde a
este despacho ordinatório.

Justificativa:

Processo concluído.

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

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

e Meireles Martins
Especialista em Regulamentação

