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ANATEL DIVULGA REGULAMENTO DO
FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO - FUST

Os planos de universalização das telecomunicações entre comunidades de menor renda
e de atendimento de municípios com menos de cem habitantes da Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel têm uma arrancada definitiva a partir de janeiro de 2001,
depois da publicação no Diário Oficial da União, amanhã, dia 19, do texto final do
Regulamento de Arrecadação da Contribuição das Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações. O documento, já disponível também neste site (veja link abaixo),
disciplina e estabelece critérios para a arrecadação da contribuição do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações – Fust, o instrumento que a Agência
vai usar para ampliar o alcance social da telefonia.

O Fust, criado pela Lei 9.998, de 17 de agosto de 2000, serve ao cumprimento de
obrigações de universalização dos serviços de telecomunicações, com a cobertura de
parcela dos custos de ações que vão desde à instalação de telefones públicos à criação
de facilidades de comunicação via Internet para escolas e bibliotecas, em favor,
sobretudo, de estudantes de todas idades. O objetivo do Fundo é tornar-se mais um
recurso importante para

corrigir desigualdades sociais a partir da implantação de

facilidades na área de telecomunicações.

O Fundo é formado pela contribuição de empresas prestadoras de telecomunicações, de
um por cento de sua receita operacional mensal com a prestação de telecomunicações
público e privado, independente da quantidade de autorizações, permissões ou
concessões, e deve gerar, ao longo do ano 2001, cerca de R$ 1 bilhão.
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Segundo o Regulamento, aprovado pela Resolução da Anatel 247, de 14 de dezembro
de 2000, fica encarregada de enviar, anualmente, ao Ministério das Comunicações a
proposta orçamentária do Fust, além da prestação de contas.

Clique aqui para ver a íntegra do Regulamento
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