1) Ligando de Celular para outro telefone (fixo ou móvel) de
qualquer localidade que tenha o mesmo CN (DDD), portanto
dentro da mesma Área de Registro do Celular, basta discar
o número do outro telefone, pois é uma ligação local.
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4) Caso queira efetuar uma ligação da área visitada para um
telefone (fixo ou móvel) de outra área ou mesmo da área de
origem, a discagem segue o padrão de interurbano e dessa
forma é que será tarifada, de acordo com a Prestadora de
Longa Distância escolhida

Discar: somente o nº do Telefone (Ex.23122000)
Discar: 0+XX+CN+nº telefone (Ex. 0+29+61 23122000)

Com o objetivo de divulgar ao cidadão os seus direitos, bem
como auxiliar aqueles que necessitam de informações
práticas a respeito dos serviços de telecomunicações, a
Ouvidoria da Anatel, com base na sua atuação, emitirá
periodicamente, cartilhas de interesses relevantes à
sociedade.

Cartilha Ajudando Você! Nº01/2005
Ligando do Celular pelo Brasil.
Você sabia que, em caso de viagem, as ligações feitas
do seu Celular para os telefones da localidade onde
você se encontra não precisam ser feitas como
interurbano?

2) Ligando de Celular de uma Área de Registro para outra
Área com CN diferente é necessário utilizar o CSP- Código
de Seleção da Prestadora (XX) do Serviço de Longa
Distância Nacional (interurbano), que será tarifado de
acordo com a prestadora escolhida pelo usuário.
Discar: 0+XX+CN+nºTelefone (Ex.0+39+71+33415683)

Conceitos Básicos:
SMP – Serviço Móvel Pessoal, chamado de “Celular”, é o
serviço prestado aos usuários de telecomunicações, através
de um aparelho móvel, que recebe sinal de uma
determinada prestadora do serviço, vinculado a uma Área
de Registro específica, que coincide com o Código Nacional
(CN) conhecido como DDD.
Atualmente o Brasil conta com 67 CN distribuídos
geograficamente em todo o território. (vide abaixo)

Dicas do Ajudando Você!!!

3) Quando o usuário estiver em uma Área de Registro
diferente de seu CN (em viagem por exemplo) e quiser ligar
do Celular para qualquer número da Área que está
visitando, basta apenas discar o número local sem o CSP,
pois a tarifa é de uma ligação local. Mas também será
cobrado um valor adicional (AD) por chamada realizada ou
recebida e a tarifa de Roaming por estar utilizando outra
rede de telefonia móvel.
Atenção! Mesmo que você esqueça e efetue esse tipo
de ligação utilizando CSP, a operadora tem que tarifar como
ligação local e não como interurbano.

Cada número de SMP (Celular) pertence a um CN (DDD)
específico. Por exemplo: o nº 61 90001234 pertence ao CN
“61”.
Um mesmo Código Nacional pode envolver vários
municípios e, enquanto se deslocar por entre esses
municípios com o mesmo CN (DDD), não importando a
distância entre eles, pode-se efetuar qualquer ligação para
um outro número do mesmo CN (móvel ou fixo), e será
tarifada a preço de ligação local. Vejamos os exemplos a
seguir:

O aparelho celular do usuário indica se o mesmo encontrase em sua área de Registro ou fora dela, demonstrando no
visor o nº do CN do local onde está ou a palavra Roaming.
Assim, o mesmo pode saber, previamente, como devem ser
efetuadas as ligações e como as mesmas serão tarifadas de
acordo com o serviço que tenha contratado com a
operadora.

Discar somente o nº do Telefone (Ex. 33415683)

-

Algumas operadoras de telefonia oferecem vantagens
e descontos na utilização do SMP (Celular) fora de sua
área de registro (verifique com sua operadora).

-

As prestadoras de CSP (interurbano) além dos planos
básicos também têm planos especiais para ligações
de longa distância, verifique as promoções!

Obs. * Esta cartilha foi elaborada com ausência do rigor técnico a respeito da nomenclatura de
telecomunicações, pois tem como objetivo a compreensão dos usuários.
** Os números utilizados foram apenas exemplificativos.

________________________________________________________________

As reclamações dos usuários devem ser atendidas e devidamente
respondidas pelas operadoras,de acordo com os regulamentos.
A regulamentação referente ao Serviço Móvel Pessoal (celular) está
disponível no site www.anatel.gov.br, especialmente as Resoluções
298, 301, 316 de 2002 e o PGMQ do SMP. Os usuários também
podem reclamar perante a Anatel por meio do Tel.0800332001
(Central de Atendimento).
Críticas, sugestões, observações ou reclamações sobre a atuação
da Agência podem ser encaminhadas para a Ouvidoria da Anatel:
Tel. (61) 2312-2081.
E-mail ouvidoria@anatel.gov.br
Setor de Autarquias Sul, Qd.6,
Bloco H, Ed. Sérgio Motta,
Brasília-DF CEP 70070-940
Maio/2005

Ouvidoria da Anatel

