
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 
 
 

ATO  N. 33.791, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2003 
 
 

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 
ANATEL, no uso das atribuições que foram conferidas à Agência pelo art. 19 da Lei n. 9.472, de 
16 de julho de 1997, e pelo art. 16 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, 
aprovado pelo Decreto n. 2.338, de 7 de outubro de 1997; 

CONSIDERANDO o disposto no Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado 
pela Resolução n. 73, de 25 de novembro de 1998, da Anatel, no Regulamento do Serviço de 
Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução n. 272, de 9 de agosto de 2001, e, ainda, o que 
consta do processo n.º 53500.002065/2002; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 68 do Regulamento do Serviço de Comunicação 
Multimídia, que prevê que as Autorizações do Serviço de Rede de Transporte de 
Telecomunicações, compreendendo o Serviço por Linha Dedicada, o Serviço de Rede Comutada 
por Pacote e o Serviço de Rede Comutada por Circuito, de interesse coletivo, poderão ser 
adaptadas ao regime regulatório do SCM;  

CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião no 240, realizada em 29 de janeiro de 
2003, resolve: 

Art. 1º Adaptar as Autorizações para exploração do Serviço de Rede de Transporte de 
Telecomunicações expedidas à TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A, por meio do 
Termo n.o PVSS/SPV 07/98 e de suas incorporadas por meio dos Termos n.o PVSS/SPV 08/98 
autorizado à COMPANHIA TELEFÔNICA BORDA DO CAMPO – CTBC e  PVSS/SPV 36/98 
autorizado à CENTRAIS TELEFÔNICAS DE RIBEIRÃO PRETO S.A – CETERP para o Serviço 
de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito 
nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço os Setores 31, 32 e 34 da 
Região III do Anexo II do Plano Geral de Outorgas. 

 
§ 1º A adaptação de que trata o caput será efetuada assegurando, se for o caso, o direito de 

uso de radiofreqüência pelo prazo remanescente do antigo instrumento de autorização, mantida a 
possibilidade de prorrogação. 

 
§ 2º A adaptação da Autorização ensejará adequação dos contratos de seus assinantes, de 

acordo com o Título IV, do Regulamento de Comunicação Multimídia, mantendo-se os 
compromissos anteriormente assumidos. 

 
§ 3º O uso de radiofreqüência, quando necessário, tendo ou não caráter de exclusividade, 

dependerá de prévia outorga da Agência, mediante autorização, nos termos da regulamentação, e 
da respectiva consignação que se dará mediante Ato da Superintendência de Serviços Privados 
desta Agência. 

 
Art. 2º Estabelecer que o preço devido pela adaptação do serviço de que trata o art. 1º é de R$ 

9.000,00 (nove mil reais). 



 

 
Parágrafo único. A quantia referida, no caput deste artigo, será recolhida na forma e no prazo 

estabelecidos em notificação da Anatel à autorizada, sob pena de revogação automática deste Ato e 
a conseqüente extinção das autorizações correspondentes. 

Art. 3º Determinar que os equipamentos que compõem as estações de telecomunicações do 
serviço devem ter certificação expedida ou aceita pela Anatel, segundo as normas vigentes. 

Art. 4º Estabelecer que será formalizado Termo de Autorização para o serviço que será 
prestado, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes. 

Art. 5º A prestadora deverá, em um prazo máximo de cento e oitenta dias a partir de 
publicação do ato de autorização, entregar à Anatel um resumo do Projeto de Instalação, na forma 
prevista no Anexo III do Regulamento do SCM. 

Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA 
Presidente do Conselho 

 
 
 
 
 


