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Motivação
• Disciplinar o previsto no Plano Geral de Metas de

Universalização, aprovado pelo Decreto n.º 7.512, de
30/06/2011 – PGMU III

• Consolidação em um instrumento único do Regulamentos do
Plano Geral de Metas de Universalização e do Regulamento
de Acompanhamento e Controle das Obrigações de
Universalização.
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Principais Pontos
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Aferição do Contingente Populacional .
• Deixar claro como se conta a população de determinada localidade.
• Estabelecer método isonômico, passível de apuração pela

Concessionária, fiscalização e sociedade ao mesmo tempo.
• Eliminação de dúvidas e conflitos.
• Excluir a possibilidade da declaração da Prefeitura sobre o

quantitativo da população, pois ela propicia divergência entre os
dados obtidos pela fiscalização e os informados nas declarações,
bem como inclui um fator político no atendimento das populações.

População = número de domicílios x índice do IBGE
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Programação do Curso

Do atendimento as solicitações individuais.

• Obrigação da concessionária informar a data e turno de
atendimento da solicitação individual.

� A concessionária deverá disponibilizar pelo menos 3
turnos diários para atendimento.

� Fica assegurado ao solicitante o direito de escolher entre
as opções apresentadas.

• Permitir que o solicitante possa acompanhar a sua ordem de
serviço por todos os meios de atendimento, inclusive pela
internet.
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Programação do Curso

Do atendimento as solicitações individuais

• Alteração na forma de contagem do prazo de instalação,
estabelecendo que no caso de pendência atribuível ao
usuário, o prazo será suspenso e não interrompido.

� Interrupção -> Prazo retorna integralmente para a concessionária.

� Suspensão -> Prazo continua de onde parou a partir da solução
da pendência pelo cliente.



Das metas de acesso coletivo
• Cômputo de todos os TUP da Concessionária modalidade local

no município e utilização da população do IBGE.
• Implantação de um sistema de informação, acompanhamento e

gestão da ocupação da planta de Telefone de uso Público
(TUP) em 3 meses a contar da entrada em vigor do
Regulamento.

• A densidade mínima de que trata o PGMU poderá ser alterada,
considerando-se os resultados e informações advindos do
sistema de informação, aspectos de qualidade previstos em
regulamentação especifica e resultados de fiscalizações
realizadas pela Anatel



Das metas de acesso coletivo
• Estabelecimento das competências para o atendimento das

localidades com acesso coletivo.
� A concessionária local passa a ter uma obrigação de atendimento

prospectiva. Sempre que atender uma nova localidade com acesso
individual, fica obrigada a avaliar, em um raio de trinta quilômetros, a
existência de localidades com perfil de atendimento com TUP.

� O atendimento pela concessionária local de localidade que era atendida
pela concessionária de longa distância, implicará em saldo previsto no
art. 30 do PGMU que deverá ser utilizado para atender local ainda
pendente de atendimento.



Das Metas de Acesso Coletivo em Locais Situados em 
Área Rural

• Definição dos critérios de sobreposição.

� I - os locais previstos nos incisos I e II do art. 16 do PGMU situados em área
rural que estejam à distância geodésica de até trezentos metros de um TUP,
consideram-se atendidos.

� II - os locais previstos nos incisos III, IV, V e VI do art. 16 do PGMU que
estejam à distância geodésica de até mil metros de um TUP, consideram-se
atendidos.

� III – os locais previstos nos incisos VII, VIII e IX do art. 16 do PGMU devem
ter a instalação realizada no local indicado pelo solicitante, independente de
qualquer outro atendimento decorrente do PGMU.



Das Metas de Acesso Coletivo em Locais 
Situados em Área Rural

• Estabelecer ordem de atendimento e início de contagem do 
prazo de 90 dias para a instalação.

� caso a solicitação seja para um local com cobertura, o início do prazo
de 90 dias será contado a partir da solicitação pelo órgão
competente.

� caso a solicitação seja para um local sem cobertura, o início do prazo
de 90 dias será contado da data de licenciamento, pela prestadora
detentora das obrigações decorrentes do processo de outorga de
Autorização de Uso das Subfaixas de Radiofrequência de 451 MHz a
458 MHz e de 461 MHz a 468 MHz, da estação que atende o local.



Das Metas de Acesso Coletivo em Locais 
Situados em Área Rural
• Harmonizar a posição da Agência de que o disposto no arts. 9º e 16,§

1º, do PGMU, também se aplica quando a prestadora detentora das
obrigações decorrentes do processo de outorga de Autorização de Uso
das Subfaixas de Radiofrequência de 451 MHz a 458 MHz e de 461
MHz a 468 MHz utilizar, para a cobertura da região, outras subfaixas de
radiofrequência para as quais detenha Autorização de Uso de
Radiofrequências.



Das Metas de Acesso Coletivo em Locais Situados em 
Área Rural

• Limitar órgãos competentes para solicitar a instalação de TUP na área 
rural:
I - escolas públicas:

Secretarias de Educação Municipais, Estaduais e do Distrito Federal;

Ministério da Educação;

II - postos de saúde públicos:

Secretarias de Saúde Municipais e Estaduais e do Distrito Federal;

Ministério da Saúde;

III - comunidades remanescentes de quilombos ou quilombolas, devidamente certificadas:

Fundação Cultural Palmares;

IV - populações tradicionais e extrativistas fixadas nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável:

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO;

V - assentamentos de trabalhadores rurais;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA;



Das Metas de Acesso Coletivo em Locais Situados em 
Área Rural

• Limitar órgãos competentes para solicitar a instalação de TUP na área 
rural:
VI - aldeias indígenas:

Fundação Nacional do Índio – FUNAI;

VII - organizações militares das Forças Armadas:

Comando da Aeronáutica e seus órgãos subordinados;

Comando do Exercito e seus órgãos subordinados;

Comando da Marinha e seus órgãos subordinados;

VIII - postos da Polícia Rodoviária Federal:

Polícia Rodoviária Federal;

IX - aeródromos públicos;

Órgão responsável pela administração do aeródromo.



Das metas de Postos de Serviço Multifacilidades
na área rural

• Assegurar o atendimento mínimo com as configurações
básicas semelhantes ao antigo PST, mas permitir a oferta de
algo mais substanciado pela Concessionária, desde que a
Cooperativa tenha algumas obrigações tais como
disponibilizar um espaço, ponto de energia, dentre outros.

• O atendimento do PSM independe de cobertura da faixa de
450 Mhz ou existência de saldo.

• A oferta do PSM básico é obrigatória.



Do Backhaul

• Garantir que as Prefeituras possam utilizar o backhaul.

• Estabelecer que o acesso à 50% da capacidade do
backhaul, alocada para fins de universalização, fique restrito
a outros prestadores que não à concessionária ou empresas
pertencentes ao mesmo grupo.

� Dar maior efetividade ao backhaul, evitando um
desvirtuamento da concepção inicial da proposta.

� Evitar uma situação em que todo o backhaul seja ocupado
pela concessionária ou empresa do grupo, minando uma
importante ferramenta de massificação da banda larga e
estímulo a competição, em consonância com o PNBL e o
PGMC.



Do planejamento e da prospecção.

• A Concessionária não se sujeitará à autuação por
descumprimento ao art. 5º e ao art. 15 do PGMU caso a
localidade conste do planejamento do trimestre corrente ou
subsequente.

� Estimular a prospecção de novas localidades que se
enquadrem no perfil populacional de 300 habitantes (art.
5º - acesso individual) e 100 habitantes (art. 15º - TUP)
por parte da Concessionária.



Da divulgação das metas de universalização.

• Estabelecer plano de mídia para divulgação em Rádio, TV e
Internet das metas de universalização.

• Diminuir as inserções da Concessionária LDN/LDI na TV e
aumentá-las no rádio, a fim de atingir o público a que se
destina.

• Realização de pesquisa de Recall para avaliar a efetividade
das campanhas de divulgação.



Da divulgação das metas de universalização.
Da divulgação em emissoras de rádio

Art. 60. A Concessionária na modalidade Local, semestralmente, durante
dez dias consecutivos, deve realizar no mínimo seis veiculações diárias,
entre seis e dezenove horas, em emissoras de rádio, com máxima
abrangência de difusão na área de prestação do serviço, atingindo,
inclusive, zonas rurais.

Art. 61. A Concessionária na modalidade Longa Distância Nacional e
Internacional, semestralmente, durante vinte dias consecutivos, deve
realizar no mínimo seis veiculações diárias, entre seis e dezenove horas,
em emissoras de rádio, com máxima abrangência de difusão na área de
prestação do serviço, atingindo, inclusive, zonas rurais.



Da divulgação das metas de universalização.

Da divulgação em emissoras de TV 

Art. 62. A Concessionária na modalidade Local,
semestralmente, durante dez dias, deve realizar no mínimo
quatro veiculações diárias, entre sete e vinte e duas horas, em
emissoras de televisão aberta.

Art. 63. A Concessionária na modalidade Longa Distância
Nacional e Internacional, semestralmente, durante cinco dias,
deve realizar no mínimo quatro veiculações diárias, entre sete
e vinte e duas horas, em emissoras de televisão aberta.



Da divulgação das metas de universalização.
Da divulgação na Internet

Art. 64. A Concessionária deve dispor permanentemente em sua página na
Internet, de forma clara, objetiva e de fácil visibilidade, link para a relação
atualizada das localidades e locais atendidos na sua área de prestação do
serviço juntamente com a informação de que estão contempladas com
acessos coletivos, individuais e/ou backhaul.

Parágrafo único. A página contendo a relação das localidades atendidas
deve permitir acesso:
I - ao PGMU;
II - à relação de TUP adaptados para pessoas portadoras de deficiência
auditiva e de fala e locomoção;
III - à página da Anatel na Internet.



Projeto Piloto Assistência Técnica para Participação
Efetiva dos Usuários

• Destinatários: organizações da sociedade civil, representativas de
consumidores, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais,
comunidades de baixa renda, cooperativas rurais, trabalhadores
rurais, ou outras que demonstrem necessidade de apoio técnico,
mediante simples requerimentos;

• Objeto: Esclarecimentos sobre o PGMU, a proposta de
Regulamento objeto da Consulta Pública e conceitos correlatos.

• Executores: Especialistas em Regulação lotados na SUN.

• Meios: correio eletrônico, telefone e atendimento presencial.



Muito Obrigada  !


