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Reparo de Acessos Individuais
Receita Federal do Brasil
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações
Regulamento Geral de Interconexão
Regulamento Geral da Qualidade
Regulamento de Homologação das Ofertas de Referência de Produtos do Atacado
Monitoração de Radiação Não Ionizante
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
Restos a Pagar
Restos a Pagar Não Processados
Regulamento de Celebração e Acompanhamento de Compromisso de Ajustamento
de Conduta
Sistema de Acompanhamento e Controle de Indicadores do STFC
Sistema de Atividades de Auditoria Interna
Superintendência de Administração e Finanças
Sistema de Administração de Recursos Humanos
Sistema de Administração de Veículos
Serviço de Comunicação Multimídia
Superintendência de Controle de Obrigações
Superintendência de Competição
Secretaria de Desenvolvimento Humano
Serviço de Acesso Condicionado
Secretaria de Comunicação
Secretaria de Gestão Pública
Sistema Eletrônico de Informações
Secretaria Nacional do Consumidor
Secretaria Extraordinária de Segurança para os Grandes Eventos
Suprimento de Fundos
Superintendência de Fiscalização
Sistema de Gerenciamento da Corregedoria
Superintendência de Gestão Interna da Informação
Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Espectro
Sistema Integrado de Administração Financeira
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
Sistema de Serviços Gerais do Governo Federal
Sistema de Informações de Custos
Segurança de Infraestruturas Críticas de Telecomunicações
Sistema de Acolhimento da Declaração do Fust
Sistema de Gerenciamento da Corregedoria
Sistema Integrado de Gestão de Créditos da Anatel
Sistema Esplanada Sustentável
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Serviço Móvel Especializado
Serviço Móvel Pessoal
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
Secretaria de Orçamento Federal
Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação
Processo de Sindicância Punitiva
Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso especial da União
Superintendência de Planejamento e Regulamentação
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SPU
SRC
SRF
STFC
STN
SUE
TAC
TCU
TEIA
Telcomp
TFF
TFI
TI
TMA
TUP
TVA
TVC
UASG
UF
UG
UIT
UO
URA
URD
UTE
VC
VPD
VU

Secretaria do Patrimônio da União
Superintendência de Relações com Consumidores
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Serviço Telefônico Fixo Comutado
Secretaria do Tesouro Nacional
Superintendente Executivo
Termo de Ajustamento de Conduta
Tribunal de Contas da União
Telejornal Interno da Anatel
Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações
Competitivas
Taxa de Fiscalização de Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Instalação
Tecnologia de Informação
Tempo médio de atendimento por ligação
Telefone de Uso Público
Serviço Especial de Televisão por Assinatura
Serviço de TV a Cabo
Unidade Administrativa de Serviços Gerais
Unidade da Federação
Unidade Gestora
União Internacional de Telecomunicações
Unidade Orçamentária
Unidade Remota de Atendimento
Unidade Receptora Decodificadora
Uso Temporário de Espectro
Valor da Interconexão de Redes Fixas com Móveis
Variações Patrimoniais Diminutiva
Valor de Remuneração de Uso de Rede do SMP
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APRESENTAÇÃO
Trata o presente documento do Relatório de Gestão da Agência Nacional de Telecomunicações
referente ao exercício de 2015. Elaborado nos termos da legislação vigente e das orientações do órgão
de controle interno, está estruturado em 7 (sete) itens. A saber:
1.
Visão Geral da Unidade: Apresenta as finalidades, competências, normas e
regulamentos relativos à criação da Agência, ambiente da sua atuação, organograma e macroprocessos
finalísticos estabelecidos no âmbito do Planejamento Estratégico da Anatel.
2.
Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional: Neste
item, no campo do planejamento, cumpre ressaltar o Planejamento Estratégico da Agência para o
período 2015-2024, aprovado em fevereiro de 2015. Além de definir a identidade, objetivos e
estratégias do plano, Mapa Estratégico, com o detalhamento dos respectivos objetivos, são também
apresentadas informações sobre o estágio de implementação do Plano Estratégico, com descrição do
status de cada projeto. A maior parte dos projetos já foi iniciada. Além disto, trata dos instrumentos de
gestão considerados pela Anatel na elaboração de seu Planejamento Estratégico. Em relação ao PPA,
são apresentados os objetivos relacionados à Anatel, com seus respectivos resultados.
No âmbito do desempenho orçamentário, além das informações referentes à execução física e
orçamentária de cada ação, são apresentados os impactos das restrições orçamentárias e financeiras
vivenciadas pela Anatel em 2015. A expressiva restrição financeira impôs, severos ajustes na
programação da Agência, com impactos negativos na gestão, tais como as reduções da atividade
fiscalizadora, de participação em importantes fóruns de telecomunicações, de capacitação dos
servidores, além de cancelamento da prestação de serviços de manutenção e outros.
Em relação ao Plano Operacional, foram elaborados indicadores de desempenho para 17
processos principais da Agência que tiveram como enfoque a mensuração ora na eficiência ora na
eficácia das entregas. Foram priorizados 29 projetos estratégicos agrupados, por sua vez, em 7
programas. Dentre os projetos que figuram no Plano Operacional 2015-2016 é relevante destacar os
projetos de implantação da gestão estratégica.
Ainda neste item, são apresentadas informações sobre as áreas de: 1) Planejamento e
Regulamentação, com destaque para as 14 Resoluções aprovadas em 2015; 2) Fiscalização com o
detalhamento das ações de fiscalização por tema e por serviço e destacando-se a aprovação das
Diretrizes da Fiscalização para 2015-2016 aprovadas pelo Conselho Diretor; 3) Controle de
Obrigações, com detalhamento das principais medidas cautelares tomadas e seus motivos e dos
Procedimentos de Acompanhamento e Controle – PAC e de Apuração de Descumprimento de
Obrigações – PADOs. Além disso, trata do andamento das negociações relativas aos Termos de
Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) com as prestadoras de serviços de telecomunicações.
4) Relações com Consumidores, com destaque para a aprovação do Regimento Interno do Comitê de
Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações – CDUST, em 17 de março de 2015.
Importa ressaltar, ainda em 2015, o lançamento da Página da Qualidade – página no site da
Anatel que trata da qualidade da prestação dos serviços de Banda Larga Fixa - SCM, Telefonia Móvel
- SMP, Telefonia Fixa - STFC e TV por Assinatura – STVA, bem como a consolidação do Aplicativo
Móvel, lançado em 2014, que permite que o usuário possa acompanhar e comparar a qualidade na
prestação dos serviços de voz e dados, por prestadora, em cada município. Ademais, a Anatel atuou em
temas específicos como Acesso individual Classe Especial – AICE, com crescimento de 11,3% no
número de assinantes em 2015; no Projeto Nacional de Banda Larga – PNBL; na Revisão do Modelo
de Gestão da Qualidade; no projeto de “Evolução do Modelo de Acompanhamento, Fiscalização e
Controle”, dentre outros.
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3.
Governança: Descreve as estruturas de governança da Anatel – Auditoria Interna,
Sistema de Correição, Comissão Interna de Tecnologia da Informação – CITI, Conselho Consultivo e
Ouvidoria. Trata também do órgão dirigente da Agência, o Conselho Diretor, e apresenta os resultados
da atuação da Auditoria Interna. Destaque-se que neste item são também apresentadas informações
relativas à gestão de riscos e controle interno, identificados no planejamento estratégico.
4.
Relacionamento com a sociedade: Neste item são abordados os canais de acesso ao
cidadão e apresentado o desempenho desses em 2015, com destaque para a redução de 45,47% do
tempo médio de atendimento - TMA pela Central de Atendimento. São apresentados os resultados da
Pesquisa de Satisfação da Unidade Remota de Atendimento – URA, bem como os resultados da
avaliação da qualidade do atendimento prestado na Central de Atendimento, com destaque para os
principais itens de avaliação positiva e os de avaliação negativa.
Também importante é a apresentação dos indicadores e índices de atendimento. Em 2015, além
do Índice de Desempenho no Atendimento – IDA referente à Telefonia Celular, Telefonia Fixa Local,
Telefonia Fixa de Longa Distância e Tv por Assinatura, a Anatel, a partir do mês de outubro, passou a
publicar o IDA de Banda Larga.
Neste item são também apresentadas informações relativas aos mecanismos de transparência
das informações, utilizados pela Anatel – ressaltando o lançamento do novo portal da Agência e a
implementação do sistema eletrônico de informações – SEI
e as medidas para garantir a
acessibilidade aos produtos, serviços e instalações, com destaque para o Portal do Consumidor,
reformulado em 2015, bem como as Ações de Educação para o Consumo. Além disso, são prestadas
informações sobre a Carta de Serviços ao Cidadão e a Lei de Acesso à Informação.
5.
Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: Apresenta os problemas
enfrentados pela Anatel em 2015 quanto ao limite financeiro bem como os impactos gerados pela
restrição de recursos. Aborda, ainda, as informações contábeis determinadas pelas normas vigentes.
6.
Áreas especiais da Gestão: Neste itens são abordados os seguintes temas: 1) Gestão de
Pessoas - apresenta informações sobre a força de trabalho, sua distribuição por área, localização
geográfica, grau de escolaridade e faixa etária, a estrutura de cargos comissionados, política de
capacitação e qualificação de pessoal, indicadores, despesas com pessoal realizadas em 2015, riscos
relacionados à pessoal, estagiários, estudos para avaliação da distribuição da força de trabalho e
informações sobre contratos de prestação de serviços terceirizados. 2) Gestão de Patrimônio e
infraestrutura – trata das informações sobre a gestão da frota de veículos, com destaque para a
variação no quantitativo de veículos utilizados pela atividade de fiscalização em decorrência de
restrições orçamentárias e financeiras sofridas em 2015, e da gestão dos bens imóveis da Agência e
locados de terceiros. 3) Gestão de Tecnologia da Informação – apresenta informações sobre o Plano
Diretor de TI – PDTI, o Comitê Gestor de TI, força de trabalho, sistemas, projetos desenvolvidos em
2015 e, ainda, medidas tomadas para reduzir a dependência tecnológica de empresas terceirizadas. 4)
Gestão ambiental e de sustentabilidade – apresenta as ações empreendidas pela Anatel voltadas à
sustentabilidade ambiental, com destaque para a elaboração do Manual de Sustentabilidade de
Licitações a ser implementado na Agência. 5) Gestão de fundos e programas – trata das informações
referentes ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – Fistel e do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações – Fust.
7.
Conformidade da Gestão: Apresenta o tratamento pela Anatel, em 2015, de
determinações do TCU e de órgãos de Controle Interno. Além disso, cabe destacar as informações
referentes às tratativas da Anatel – Sede e Gerências Regionais – quanto à revisão dos contratos
vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento.
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1.1

VISÃO GERAL DA UNIDADE

Finalidade e Competências

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel foi criada pela Lei Geral de Telecomunicações LGT (Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997) com a finalidade de regular o setor de telecomunicações e
como entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, vinculada ao Ministério das
Comunicações - MC, submetida a regime autárquico especial.
No seu papel de órgão regulador, a Anatel assumiu a missão de promover o desenvolvimento das
telecomunicações do País de modo a dotá-lo de uma moderna e eficiente infraestrutura de
telecomunicações, capaz de oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a preços justos,
em todo o território nacional. A ela, compete organizar a exploração dos serviços de telecomunicações,
em especial, quanto aos aspectos de regulamentação, outorga de concessão e permissão, expedição de
autorização, uso dos recursos de órbita e de radiofrequências e fiscalização.
A Anatel, com vistas ao atendimento do interesse público e atuando com independência,
imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, tem como principais atribuições:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2

Implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de telecomunicações;
Expedir normas quanto à outorga, à prestação e à fruição dos serviços de telecomunicações
no regime público;
Administrar o espectro de radiofrequências e o uso de órbitas, expedindo as respectivas
normas;
Expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime privado;
Expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços de
telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem;
Expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela
estabelecidos;
Reprimir infrações dos direitos dos usuários; e
Exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de controle,
prevenção e repressão das infrações da ordem econômica, ressalvadas as pertencentes ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Normas e Regulamento de Criação, Alteração e Funcionamento da Anatel

A Anatel foi criada pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações – LGT.
Em seu art. 8º, a referida norma dispõe que “fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações,
entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico
especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das
telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer unidades regionais”.
Por meio do Decreto nº 2.338, de 07 de outubro de 1997, foi aprovado o Regulamento da Agência
Nacional de Telecomunicações, que trata da organização, das competências, dos órgãos superiores, da
estrutura organizacional e das atividades de controle da Anatel.
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Para tratar do funcionamento da Agência, foi aprovado o Regimento Interno da Agência Nacional de
Telecomunicações por meio da Resolução 197, de 16 de dezembro de 1999. A primeira alteração no
Regimento Interno da Agência foi aprovada pela Resolução nº 270, de 19 de julho de 2001.
Mais recentemente, por meio da Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, a Anatel novamente alterou
seu Regimento Interno, com o objetivo de ampliar sua eficiência na regulação e na fiscalização dos
serviços de telecomunicações no Brasil, em um contexto de constantes mudanças provocadas pelo
desenvolvimento tecnológico e adoção de novos modelos de negócio.
Entre as mudanças implementadas, destaca-se a modernização da estrutura administrativa da Agência
para adequá-la ao cenário de convergência tecnológica, fator que torna possível a prestação de
múltiplos serviços em plataformas comuns e supera as distinções que motivaram a elaboração do
Regimento em vigor.
Houve importantes ganhos na racionalização de processos, permitindo atuação mais focada e célere em
segmentos como competição, controle de obrigações, regulamentação e defesa dos direitos do
consumidor. E houve conquistas também em relação à transparência, já que estão claros os caminhos
dos processos e as instâncias decisórias.
Também importante modificação realizada, foi a criação da Superintendência de Relações com
Consumidores, que atua no sentido de prevenir e resolver pendências entre os usuários e suas
prestadoras.
1.3

Ambiente de Atuação

Ao final de 2015, o país contava com 43,6 milhões de acessos do Serviço Telefônico Fixo Comutado –
STFC em serviço – o que representa uma diminuição de 3,2% em relação a 2014. Essa diminuição no
número de acessos de telefonia fixa foi alavancado pelas empresas concessionárias que perderam 6,6%
de sua base, ao contrário das empresas autorizadas que registraram um crescimento de 1,6% no
número de acessos.
A Região Sudeste concentrava, no final de 2015, 61,4% dos acessos do STFC, seguida pela Região Sul
(16,2%) e pela Região Nordeste (11,97%). No último ano, a densidade da telefonia fixa – quantidade
de acessos por grupo de cem habitantes – sofreu redução em todas as regiões do Brasil. As maiores
quedas na densidade ocorreram nas regiões Norte (-7,96%) e Nordeste (-7,19%).
O estado de São Paulo permanecia, no final de 2015, com a maior densidade do serviço (36,8),
enquanto o Maranhão possuía o menor índice (5,1). A maior queda desse indicador foi registrada no
Maranhão (-11,43%) e o menor, em São Paulo (-3,19%). Embora o número de acessos da telefonia
fixa tenha tido pequenas alterações no tempo, tem havido redução do número de acessos das
concessionárias, compensada pelo aumento do número de acessos providos pelas autorizadas, o que
demonstra o aumento da competição na modalidade local do serviço.
Na telefonia móvel, o Brasil encerrou 2015 com 257,8 milhões de acessos do Serviço Móvel Pessoal
(SMP), número 8,2% menor se comparado com 2014. Ainda ao final de 2015, o Brasil contava com
5,9 milhões de acessos exclusivos de dados banda larga e 11,3 milhões de acessos M2M (máquina para
máquina). Desses acessos, 3,9 milhões se enquadraram no Decreto 8.284/14, de desoneração de
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acessos M2M. A tecnologia 4G – que começou a ser informada em 2013 – contava com 25,4 milhões
de acessos em dezembro 2015, representando um aumento de 276,2% em relação a 2014.
A queda do número de acessos em operação na telefonia móvel pode ser justificada pela diminuição do
“efeito clube” (uso de vários chips de operadoras distintas) como consequência da redução do valor da
interconexão de redes fixas com móveis (VC) e do valor de remuneração de uso de rede do SMP (VUM), bem como a limpeza de base pelas prestadoras dos serviços. As prestadoras de telefonia móvel
revisam sua base de assinantes, tendo em vista que sobre o número de terminais em operação, incidem,
anualmente, a Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, a Contribuição para o Fomento da
Radiodifusão Pública – CFRP e a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional – Condecine.
A quantidade de acessos de banda larga móvel (que inclui as tecnologias WCDMA, CDMA2000 e
LTE, além dos terminais de dados) teve crescimento de 14,32% no último ano. Os acessos GSM
(incluindo acessos 2G) tiveram redução de 41,52%, indicando uma importante migração para o uso de
terminais com suporte a maiores velocidades de conexão.
É patente a migração dos acessos de segunda geração (GSM) para o 3G e, desde 2013, para o 4G, ao
mesmo tempo em que se expande a cobertura das redes de dados. A troca de celulares comuns por
terminais mais modernos está transformando o perfil de consumo de telefonia celular pelos brasileiros
a um ritmo acelerado.
Uma consequência da popularização dos smartphones é a substituição de serviços tradicionais, como o
SMS, por aplicações instaladas pelos próprios usuários em seus terminais. O consumo de conteúdo e o
uso de mensagens de texto na telefonia móvel está passando para as mãos dos aplicativos de
comunicação instalados nos dispositivos.
O Serviço de Comunicação Multimídia - SCM teve, em 2015, crescimento de 6,7% em relação ao ano
anterior, contabilizando 1,6 milhão de acessos novos. O serviço de telecomunicações para a oferta de
acesso fixo à internet em banda larga encerrou o ano com 25,6 milhões de acessos em serviço.
Ainda que o crescimento absoluto no número de acessos em serviço na banda larga fixa seja um
indicativo promissor na direção da inclusão digital, nota-se ainda que a densidade, isto é, a quantidade
de acessos por 100 domicílios, ainda permanece consideravelmente baixa nas regiões Norte e Nordeste
do Brasil. Essas regiões apresentam densidade abaixo da média nacional. O Sudeste permanece com a
maior densidade do serviço. Para os próximos anos, é preciso aumentar a densidade em todas as
regiões, sobretudo no Norte e Nordeste.
Com crescimento de 19,49% em relação a 2014, o Brasil fechou 2015 com pouco mais de cinco mil e
quinhentas empresas autorizadas a prestar o Serviço de Comunicação Multimídia. Porém, o aumento
no número de prestadoras não teve reflexos na distribuição do mercado de Comunicação Multimídia
que, no final de 2015, continuava concentrado nos grandes grupos econômicos que possuem
concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado.
O segmento de TV por Assinatura apresentou, em 2015, um decréscimo de -2,68% em relação ao ano
anterior. O Brasil encerrou 2015 com 19 milhões de assinaturas dos serviços de TV paga. Com esse
resultado, o País encerrou o ano com 28,8 assinaturas para cada grupo de cem domicílios.
Entre 2014 e 2015 houve redução na planta de assinantes da TV por Assinatura no País, com uma
diminuição de 524 mil assinantes, ou seja, uma redução de 2,68% da base. A região Sudeste continua
concentrando a maior parte dos assinantes, com 61,64%. A maior redução foi verificada na região
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Nordeste, com uma diminuição de 3,5% dos assinantes. Apesar do aumento na planta de assinantes
após a abertura do mercado ocorrida em 2011, essa redução observada em 2015 pode ser
consequências da crise econômica que atinge o País ou até mesmo do crescimento do serviço de vídeo
por streaming que oferece na internet filmes e programas variados.
Com relação à infraestrutura de telecomunicações, o País também avança. Continuam os investimentos
tanto para criar novas rotas e aumentar a capacidade dos cabos submarinos – infraestrutura essencial
para a troca de dados entre os países e, consequentemente, para o funcionamento da internet –, quanto
para o lançamento de novos satélites com cobertura nacional. Por sinal, a demanda por capacidade
satelital continua aquecida pelo mercado de TV por assinatura via DTH, pela inclusão de novos canais
em alta definição (HD) na grade das operadoras e também pela demanda de links para backhaul das
prestadoras de telefonia em áreas carentes de infraestrutura fixa. Além disso, duas tendências ganham
força no Brasil: o compartilhamento de rede e a adoção de uma arquitetura heterogênea com
microcélulas e Wi-Fi.
No que tange à ampliação do acesso e uso dos serviços, houve, sem dúvida, avanços importantes na
última década. O desafio para os próximos anos é atender, com preços acessíveis e qualidade
satisfatória, uma parcela significativa da sociedade ainda à margem do setor, representada
principalmente por pessoas com menor poder aquisitivo, residentes em áreas rurais ou remotas ou
pertencentes a populações específicas, como quilombolas e ribeirinhos. Quanto aos Telefones de Uso
Público - TUP, o resultado dos avanços tecnológicos, como o surgimento da Internet, a disseminação
de celulares e as novas necessidades de comunicação, ocasionou um declínio em sua utilização.
No que se refere à universalização e ampliação do acesso, o Brasil encerrou 2015 com 345,92 milhões
acessos em operação nos serviços de telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga fixa e TV por
assinatura.
Diante do exposto, constata-se, portanto, que os próximos dez anos trazem inúmeras oportunidades e
desafios regulatórios, os quais, antecipadamente identificados e analisados, deverão pautar as futuras
ações da Agência na condução de um setor de telecomunicações vibrante e harmonizado, que será o
pilar econômico, social e cultural para a construção de um Brasil moderno e justo.
Em conformidade com o novo Regimento Interno, os produtos e serviços ofertados pela Anatel estão
divididos entre as Superintendências com base nos diferentes processos executados. Desse modo, os
principais produtos e serviços ofertados são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elaboração e atualização de regulamentação;
realização de estudos de impacto regulatório;
medidas para a universalização e ampliação do acesso aos serviços de
telecomunicações;
proposição de atos normativos e de adequação legislativa;
Agenda Regulatória;
licitação e outorga de exploração de serviços de telecomunicações, de uso de
radiofrequências e de direito de exploração de satélite;
gestão de outorgas;
gestão dos recursos de numeração;
gestão do licenciamento de estações;
gestão do espectro de radiofrequência;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gestão dos recursos de órbita satelital;
certificação e homologação de produtos e sistemas de telecomunicações;
fiscalização;
guarda e destinação de bens e produtos apreendidos;
acompanhamento e controle de obrigações;
instauração, instrução e conclusão de Procedimentos para Apuração de
Descumprimento de Obrigações (Pados);
aplicação de sanções;
atuação no sentido de assegurar a justa e livre competição no setor de
telecomunicações;
mediação, conciliação e arbitragem de resoluções de conflitos;
aprovação de transferência de outorga;
anuência de alteração de controle societário, quando assim exigido;
revisão e reajuste de tarifas e preços;
análise de custos;
acompanhamento econômico das empresas e do setor;
proteção e defesa dos direitos dos consumidores;
tratamento de solicitações da sociedade;
acompanhamento do nível de satisfação da sociedade, quanto à fruição dos serviços
de telecomunicações;
educação para o consumo;
Interação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e outras entidades
afins;
gestão do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC);
Plano Estratégico da Agência;
Plano Operacional da Agência;
disseminação de dados e informações.

A Agência é responsável pelos trabalhos de atualização normativa do setor e de edição de instrumentos
editalícios de outorga, correspondentes à função regulatória de regulamentação, em conformidade com
uma Agenda Regulatória pré-definida e amplamente divulgada e com um processo consolidado de
planejamento estratégico. Cabe também à Anatel a avaliação da disponibilidade dos serviços de
telecomunicações e a proposição de medidas para ampliação do acesso a esses serviços a qualquer
pessoa ou instituição, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica.
As outorgas expedidas têm se mostrado um eficaz instrumento de incremento de estímulo à
competição, bem como o contínuo licenciamento de estações representa a crescente expansão da rede
de telecomunicações. O aumento da capacidade satelital brasileira também tem demonstrado a
expansão da rede e viabilizado a ampliação do acesso aos serviços de telecomunicações em regiões
remotas ou de difícil alcance da rede cabeada.
No tocante aos equipamentos e dispositivos de telecomunicações, o controle da conformidade dos
produtos e sistemas reflete a constante preocupação com os consumidores e com a qualidade do
serviço prestado. De seu turno, a gestão do espectro e dos recursos de numeração tem garantido a
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expansão e a otimização da prestação dos serviços, permitindo a utilização das mais modernas
tecnologias, de acordo com as principais tendências e normatizações internacionais.
Cabe também destacar o papel da Anatel em todas as atividades relacionadas à fiscalização do
cumprimento das obrigações assumidas pelas prestadoras, pelos usuários ou pelo mercado de
telecomunicações em geral, ou a eles impostas, as quais envolvem o acompanhamento da execução,
da comercialização e do uso dos serviços de telecomunicações, bem como da implantação e
funcionamento de redes de telecomunicações, da utilização de recursos de radiofrequências, de
exploração de satélites e de numeração, da arrecadação de receitas e dos produtos para uso em
telecomunicações.
Além disso, detém a competência de fiscalização de determinados aspectos dos serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, delegada pelo Ministério das Comunicações. Em se
constatando uso indevido do espectro ou utilização de bens ou produtos não homologados, é cabível à
Agência proceder à interrupção cautelar, lacração e/ou apreensão de bens e produtos, conforme
procedimento previamente estabelecido, no intuito de interromper prática criminosa ou interferências
prejudiciais.
Nos últimos anos, houve investimentos na compra e atualização de instrumentos, equipamentos e
sistemas de medição, o que permitiu o devido acompanhamento da prestação dos serviços de
telecomunicações em grandes eventos, como a Copa do Mundo de Futebol. O resultado das
fiscalizações realizadas tem servido de subsídio à melhoria do processo de acompanhamento e controle
das obrigações e, em última instância, do processo de regulamentação.
Sobre o acompanhamento e controle das obrigações assumidas ou impostas às prestadoras de serviços
de telecomunicações, valendo-se, para tanto, dos resultados obtidos em fiscalização e dos dados
recebidos diretamente das prestadoras, as diversas prestadoras de telecomunicações são objeto de
acompanhamento preventivo sistemático pela Agência, por meio da contínua análise de dados e
informações recebidas de sistemas das prestadoras ou via reclamações de usuários, instituições ou
outros órgãos públicos. O controle repressivo, por sua vez, avalia as infrações praticadas e propõe o
devido sancionamento, proporcional à reincidência da ação, ao porte da prestadora, aos usuários
afetados e ao tema infringido (universalização e ampliação do acesso, reversibilidade dos bens,
qualidade de rede, direitos dos consumidores, etc.).
As irregularidades cometidas são transmutadas em correção dos problemas identificados, multas,
extinção de outorga e/ou novos investimentos na melhoria da qualidade de rede, ações essas que visam
corrigir as falhas sistêmicas de prestação dos serviços, reprimir condutas indevidas e zelar pelo
cumprimento do arcabouço normativo de telecomunicações e pela defesa do usuário.
É de grande importância o contínuo monitoramento do equilíbrio econômico do setor realizado pela
Anatel, de forma a resguardar a competitividade do setor, a expansão e a continuidade dos serviços.
Avalia-se também o desenvolvimento econômico do setor, em termos de, market share e concentração
de mercado, com vista a fomentar seu crescimento e a competição. Aliado ao trabalho realizado pela
regulamentação e pela outorga, é possível reduzir as barreiras regulatórias para novos entrantes,
estabelecer assimetrias para as prestadoras detentoras de Poder de Mercado Significativo e/ou
distribuir os custos financeiros da regulação de forma assimétrica.
Destaca-se ainda o trabalho de mediação, conciliação e arbitramento de conflitos entre as prestadoras,
principalmente aqueles causados por divergências quanto ao pagamento pela interconexão e pelo
compartilhamento de infraestrutura de rede.
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No que se refere ao tratamento direto de demandas relacionadas ao consumidor dos serviços de
telecomunicações, atua-se mediando a resolução de conflitos entre prestadoras e consumidores e
propondo medidas preventivas e corretivas para a solução dos problemas identificados. As demandas
podem ser originárias de órgãos públicos, entidades de defesa do consumidor, associações
comunitárias e outras instituições representativas de uma coletividade ou do consumidor propriamente
dito, por meio dos diversos canais de atendimento de que a Agência dispõe (internet, Call Center,
mídias sociais, salas do cidadão, etc.).
Diversas atividades são realizadas não restringindo somente a resposta ao reclamado e intervenção
junto à prestadora, mas também a análise da abrangência de determinada atitude ou comportamento da
empresa, subsidiando ações de fiscalização, processos de acompanhamento e controle ou revisão de
regulamentação. A melhoria na gestão dos canais de atendimento institucionais tem permitido um
maior acolhimento de demandas dos consumidores e a extração de informações extremamente úteis
para o acompanhamento da relação entre as prestadoras e os usuários dos serviços de
telecomunicações.
Nesse sentido, cabe ressaltar o intenso trabalho de educação para o consumo que vem sendo realizado,
que busca munir o consumidor de informações essenciais sobre as regras de prestação dos serviços de
telecomunicações para que ele possa corretamente compreender e exigir seus direitos. Utilizando-se do
novo portal na internet e da interação junto ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a Anatel
visa atuar preventivamente na resolução de problemas e alcançar maior satisfação dos usuários dos
serviços.

1.4

Organograma Funcional

A Anatel, com o objetivo principal de ampliar sua eficiência na regulação dos serviços de
telecomunicações no Brasil, organiza sua atuação por meio de processos. O organograma abaixo
apresenta a atual estrutura da Agência.
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Figura 1.4 - Organograma Funcional da Anatel

Quadro1.4 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas

Área/ Subunidades
Estratégicas
Superintendência
de
Planejamento
e
Regulamentação

Superintendência
de
Outorga e Recursos à
Prestação

Competências

Titular

Cargo

submeter à aprovação: proposta de
Diretrizes Gerais, do Plano Estratégico
da Agência e do Plano Operacional da
Agência; propor a elaboração e
atualização da regulamentação; realizar
estudos de impacto regulatório; propor
medidas para a universalização e
ampliação do acesso aos serviços de
telecomunicações; submeter à aprovação
propostas de atos normativos e de
adequação legislativa e proposta de
Agenda Regulatória da Anatel.

José
Alexandre
Novaes
Bicalho

Superinten
dente

realizar os processos de licitação para
outorgar concessão, permissão e
autorização para exploração de serviços
de telecomunicações, e de autorização de
uso de radiofrequências.

Vitor
Elisio
Goes
de
Oliveira
Menezes

Superinten
dente

Período de
Atuação
desde maio/2013

desde
janeiro/2015
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Superintendência
de
Controle de Obrigações

Superintendência
Fiscalização

de

Superintendência
Competição

de

Superintendência
Relações
com
Consumidores

de
os

Superintendência
Gestão
Interna
Informação

de
da

Superintendência
Administração
Finanças

de
e

acompanhar e controlar: as obrigações
das detentoras de concessão, permissão e
autorização para exploração de serviços
de telecomunicações, de autorização de
uso de radiofrequência, de autorização de
uso de numeração e de direito de
exploração de satélite definidas nos
instrumentos regulatórios pertinentes e
nos respectivos contratos bem como os
termos e atos e os Termos de
Ajustamento de Conduta; instaurar,
instruir e decidir Procedimento de
Apuração de Descumprimento de
Obrigações
e
Procedimento
de
Acompanhamento e Controle.
fiscalizar a execução, a comercialização
e uso dos serviços de telecomunicações,
inclusive dos Serviços de Radiodifusão
sonora e de sons e imagens em seus
aspectos técnicos, a implantação e
funcionamento
de
redes
de
telecomunicações, a utilização dos
recursos de radiofrequência, dos recursos
para exploração de satélites e dos
recursos de numeração, a arrecadação
das receitas, o cumprimento dos
compromissos e obrigações assumidos
pelas prestadoras de serviços ou a elas
impostas e os produtos para uso em
telecomunicações.
atuar no sentido de assegurar a justa e
livre
competição
no
setor
de
telecomunicações; acompanhar assuntos
societários e da ordem econômica;
promover resolução de conflitos.
promover a proteção e defesa dos
direitos dos consumidores, individual e
coletivamente, no que se refere às
atribuições da Agência; implementar
ações para reprimir práticas prejudiciais
ou
potencialmente
danosas
ao
consumidor
dos
serviços
de
telecomunicações
gerir a infraestrutura de tecnologia da
informação, redes, serviços e sistemas de
informação e comunicação, necessários
ao
desempenho
das
atividades
institucionais da Agência.
realizar
a
gestão
administrativa,
orçamentária, financeira e contábil da
Agência; realizar a gestão dos recursos
de infraestrutura e administração de
pessoal; gerenciar as aquisições de bens,
materiais e serviços e administração de
contratos; instaurar, instruir e decidir
Processos Administrativos Fiscais

Karla
Krossara
Ikuma
Rezende

Superinten
dente

desde
setembro/2015

Marcus
Vinicius
Paolucci

Superinten
dente

desde maio/2013

Carlos Manuel
Baigorri

Superinten
dente

desde maio/2013

Elisa
Vieira
Leonel
Peixoto

Superinten
dente

desde maio/2013

Maria Lúcia
Valadares
e
Silva

Superinten
dente

desde maio/2013

Ione
Tereza
Arruda
Mendes
Heilmann

Superinten
dente

desde maio/2013
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1.5

Macroprocessos Finalísticos

Para desempenho de suas atribuições, a Anatel executa os seguintes macroprocessos finalísticos:
Quadro 1.5 – Macroprocessos Finalísticos
Macroprocessos
Acompanhar Obrigações

Produtos e Serviços
Análise e avaliação das
obrigações

Certificar e Homologar
Produtos

Produtos certificados

Controlar Obrigações

Análise e avaliação das
obrigações

Fiscalizar

Ações de fiscalização

Gerir e Acompanhar
Relações de Consumo

Atendimento ao
consumidor

Gerir Recursos à Prestação

Gestão de
radiofrequência, órbita e
numeração

Gerir Relacionamento
Institucional

Transparência e
comunicação com a
sociedade

Outorgar

Empresas outorgadas e
estações licenciadas

Realizar Regulação
Econômica

Atos de aprovação de
alteração societária e
Reajuste Tarifário

Principais Clientes
Sociedade, Operadoras
de Serviços de
Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Operadoras
de Serviços de
Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Operadoras
de Serviços de
Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Operadoras
de Serviços de
Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Operadoras
de Serviços de
Telecomunicações,
Órgãos de Defesa dos
Direitos dos Usuários e
áreas finalísticas da
Anatel
Sociedade, Operadoras
de Serviços de
Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Operadoras
de Serviços de
Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Operadoras
de Serviços de
Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Operadoras
de Serviços de
Telecomunicações,
Governo

Subunidades Responsáveis
Superintendência de Controle de
Obrigações

Superintendência de Outorga e
Recursos à Prestação

Superintendência de Controle de
Obrigações

Superintendência de
Fiscalização

Superintendência de Relações
com os Consumidores

Superintendência de Outorga e
Recursos à Prestação

Assessoria de Relações
Institucionais

Superintendência de Outorga e
Recursos à Prestação

Superintendência de Competição
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2

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL.

2.1

2.1.1

Planejamento Organizacional

Planejamento Estratégico

O Plano Estratégico da Anatel para o período de 2015-2024 foi aprovado em 11 de fevereiro de 2015.
A sua estrutura compreende o estabelecimento de:
•
Identidade: composta pela missão, visão e valores, refletem o papel atual exercido e o futuro
estratégico desejado, de modo integrador e motivador;
•
Objetivos: fins específicos a serem alcançados, diretamente relacionados à essência das funções
primordiais da Agência e que abrangem os aspectos mais relevantes da sua missão; e
•
Estratégias: caminhos que a organização pretende trilhar para melhor cumprir sua missão e
atingir sua visão ao término do período estabelecido.

2.1.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício
Mapa Estratégico
O mapa estratégico, previsto no Plano Estratégico, é a representação visual dos objetivos que definem
a estratégia de atuação da Agência nos próximos dez anos. Por meio do mapa também é visualizada a
missão e a visão da Anatel.
Esses objetivos estão subdivididos em quatro perspectivas: Financeira, Pessoas e Conhecimento,
Processos e Resultados. Adicionalmente, por meio do mapa também é visualizada a missão e a visão
da Anatel. A Figura 2.1.1.1 apresenta o Mapa Estratégico.
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Figura 2.1.1.1 – Mapa Estratégico

Perspectiva de Resultados
A perspectiva de Resultados contempla os objetivos finais da Anatel, entendidos como aqueles que
visam à entrega de um serviço diretamente à sociedade.
•
Objetivo: Promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços
adequados
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O conceito de universalização precisa ser revisitado, pois a mera expansão da telefonia fixa prestada
em regime público não mais atende às inúmeras necessidades, anseios e expectativas da população.
Nesse sentido, a Agência tem trabalhado para a ampliação das redes de acesso aos principais serviços
de interesse coletivo (telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga e TV por assinatura), a promoção do
uso desses serviços, o atingimento de um patamar de excelência na qualidade de prestação e o
estabelecimento de preços compatíveis com as diversas realidades econômico-financeiras, tanto dos
potenciais consumidores como das empresas prestadoras.
Além disso, a Anatel trabalha para que todo e qualquer brasileiro, independentemente de classe ou
localização geográfica, possa estar efetivamente integrado a essa nova sociedade da informação,
aproveitando-se, de forma isonômica, de todos os benefícios inerentes ao acesso aos meios de
telecomunicações.
•

Objetivo: Estimular a competição e a sustentabilidade do setor

Visa garantir a rentabilidade da prestação do serviço de telecomunicações de forma a propiciar
investimentos e modernização das redes e serviços. Simultaneamente, é necessário garantir que o
desenvolvimento do setor seja feito em um ambiente de competição entre os agentes, impedindo a
prática de condutas anticompetitivas e o fechamento de mercados, de forma a permitir que o
consumidor tenha acesso a múltiplas opções de serviço, a preços justos e qualidade adequada.
•

Objetivo: Promover a satisfação dos consumidores

A Anatel pretende aprofundar-se nas principais exigências sociais relacionadas à evolução do setor de
telecomunicações, buscando o aprimoramento do relacionamento entre a prestadora e os usuários dos
serviços e a minimização dos conflitos que naturalmente surgem das relações de consumo. Com o
apoio de instituições, governamentais ou não, voltadas para esse fim, vislumbra-se um cenário de
intensa participação social nas ações regulatórias e de fortalecimento do consumidor perante o
mercado.
•

Objetivo: Promover a disseminação de dados e informações setoriais

Este objetivo vislumbra que a Anatel consolide e divulgue informações pertinentes ao setor de
telecomunicações. Nesse sentido, corrobora com a verdadeira integração informacional entre
instituições cuja atividade está intimamente relacionada ao setor.
Perspectiva de Processos
A perspectiva de Processos abrange os objetivos relacionados aos processos-chave da Anatel, aos
pontos críticos que deverão ser aperfeiçoados para viabilizar maior agregação de valor aos objetivos da
perspectiva de Resultados.
•
Objetivo: Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de
telecomunicações
Entende-se por promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de telecomunicações, a
aderência entre as obrigações impostas às prestadoras de serviços de telecomunicações pela Anatel e o
cumprimento destas pelas prestadoras. Este objetivo visa o aprimoramento do processo de
acompanhamento e controle de obrigações e da fiscalização.
•

Objetivo: Otimizar a outorga e o licenciamento de estações
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Este objetivo visa viabilizar por meio de desburocratização dos processos de outorga e licenciamento
de estações a redução do tempo médio para emissão de outorgas e licenças de estações.
•

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão de recursos à prestação do serviço

Este objetivo visa o aperfeiçoamento da administração do uso do espectro e órbita, da administração e
do uso de recursos de numeração, bem como a revisão da regulamentação técnica dos serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
•

Objetivo: Aprimorar a regulação econômica do setor e incentivar a inovação no setor

Este objetivo visa garantir a efetividade do acompanhamento econômico da prestação, a promoção da
efetiva competição no setor de telecomunicações e de medidas para estimular investimentos e a
inovação tecnológica no setor de telecomunicações.
•

Objetivo: Aperfeiçoar as relações de consumo no setor de telecomunicações

Este objetivo visa o aprimoramento das ações de educação para o consumo, a ampliação e
aprimoramento do uso de informações sobre relações de consumo na ação regulatória e do
relacionamento com o consumidor.
•

Objetivo: Aprimorar e simplificar a regulamentação setorial

Este objetivo visa o aprimoramento da qualidade regulatória, a atualização e simplificação do
arcabouço regulatório e do arcabouço normativo interno com foco na convergência tecnológica e
dinamicidade do setor.
•

Objetivo: Aprimorar a transparência e a participação social

Este objetivo visa à coordenação das ações de comunicação e relacionamento institucional e o
aprimoramento da participação social
•

Objetivo: Desenvolver a gestão estratégica

Este objetivo visa o aprimoramento do processo de gestão estratégica com foco na execução dos
projetos estratégicos e na relação causa efeito nos processos da Agência.
•

Objetivo: Intensificar e aprimorar o uso de Tecnologia de Informação na regulação

Este objetivo visa o aperfeiçoamento das bases da informação, o estabelecimento do Modelo de Gestão
de TI, a integração e otimização de processos, a promoção da Governança de TI, a promoção de
inovação em aplicações de TI, bem como prover a infraestrutura de TI adequada à Anatel.
•

Objetivo: Garantir infraestrutura e instalações adequadas

Este objetivo visa garantir infraestrutura e instalações adequadas para o funcionamento da Agência.
Perspectiva de Pessoas e Conhecimento
A perspectiva de Pessoas e Conhecimento inclui os objetivos relacionados aos recursos humanos, em
seus aspectos físicos, fisiológicos e psicológicos, necessários à existência de servidores qualificados,
motivados e dotados das informações exigidas para a realização das tarefas e, por conseguinte, para o
alcance dos objetivos das perspectivas anteriores.
•

Objetivo: Promover a gestão por resultados
26

Este objetivo visa o aprimoramento da gestão do desempenho, a obtenção da força de trabalho
necessária ao cumprimento das atribuições com as competências adequadas à estratégia.
•

Objetivo: Promover qualidade de vida no trabalho

Este objetivo visa o fortalecimento da comunicação com servidores, da interação entre a Sede e as
Unidades Descentralizadas, bem como o incentivo de vivências de bem-estar no trabalho.
Perspectiva Financeira
A perspectiva Financeira é a perspectiva base do mapa, que inclui o suporte financeiro para alcance
dos objetivos das demais perspectivas.
•

Objetivo: Assegurar recursos e fortalecer a gestão orçamentária

Este objetivo visa o aprimoramento do acompanhamento da execução orçamentária, da gestão da
aquisição e contratação, da gestão orçamentária e da gestão da arrecadação.

2.1.1.2 Estágio de Implementação do planejamento estratégico
Comunicação do Plano Estratégico
As informações sobre o andamento das atividades do Planejamento Estratégico estão disponíveis para
consulta na Intranet e no Portal da Anatel (www.anatel.gov.br), em Institucional / Ações e Programas.
O Plano de Comunicação encontra-se em fase de revisão.
Projetos – Fase de Implementação
A maioria dos projetos estratégicos previstos no Plano Operacional 2015-2016 encontra-se em
andamento, porém em diferentes fases de implementação, sejam elas de planejamento, desenho de
escopo e estrutura, designação de equipe ou execução. Além disso, alguns projetos ainda não iniciaram
suas atividades, pois estão intimamente ligados e apoiados em etapas futuras relacionadas aos produtos
da Consultoria Advisia. O Quadro 2.1.1.2 apresenta o Status dos Projetos Estratégicos.

Quadro 2.1.1.2 – Projetos Estratégicos – Status em 2015

Programa
Estratégico

Projeto Estratégico

Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de
Serviços de Telecomunicações
PG1 - Fiscalização
Modernização da Fiscalização/Sistematização de Análise e
Avançada
Acompanhamento da Prestação do Serviço
Evolução da Gestão de Recursos Satelitais (MSAT)
Reavaliação do Modelo de Gestão de Espectro
PG2 - Simplificação da
Reavaliação do Modelo de Outorga e Licenciamento
Outorga e Licenciamento
Automação dos Processos de Outorga e Licenciamento

Status
Em execução
Em execução
Em execução
Em execução
Em execução
Em execução
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PG3 - Regulação
Econômica em Redes
Convergentes

PG4 - Gestão das
Relações de Consumo
PG5 - Evolução
Regulatória 2025

Evolução do Modelo de Custos
Gestão de Estrutura Societária
Acompanhamento Econômico e Financeiro das
Prestadoras
Gestão das Relações de Atacado
Gestão de Tarifas e Acompanhamento de Preços
Aferição da Satisfação do Consumidor

Em execução
Em execução
Em execução

Diagnóstico das Relações de Consumo em Telecom
Agenda Regulatória - 2015/2016
Reavaliação do Regime e Escopo dos Serviços de
Telecomunicações
Metodologia de Análise de Impacto Regulatório
Orçamento Estratégico
Aprimoramento das Relações Institucionais

Em execução
Em execução
Em execução

Formação de Líderes da Anatel
Gestão de Pessoas por Competências

PG6 - Fortalecimento
Institucional

Dimensionamento de Pessoal e Planejamento da Força de
Trabalho
Gestão Estratégica
Adequação dos Sistemas de TI ao Plano Estratégico
Gestão Eletrônica de Documentos
Avaliação da Satisfação dos Usuários com os Serviços
Prestados pela Anatel
Otimização de Processos Prioritários para Entrega de
Valor
Serviços e Sistemas de Qualidade

PG7 - Inteligência
Regulatória e Dados
Setoriais

Sistema de Inteligência
Governança de Dados

Em execução
Em execução
Em execução

Em execução
Em execução
Em execução
A iniciar
(Advisia)
A iniciar
(Advisia)
A iniciar
(Advisia)
Em execução
A iniciar
(Advisia)
Em execução
Em execução
Em execução
A iniciar
(Advisia)
Em execução
Em execução

Apoio da Consultoria Especializada
Para dar suporte à execução dos seus principais projetos estratégicos, a Anatel contratou empresa de
Consultoria Especializada, tendo por objetivo:
1. Revisão do Modelo Regulatório do Setor de Telecomunicações levando-se em consideração 4
aspectos principais: (i) modelos regulatórios de provisão de serviços (regimes público e privado), (ii)
qualidade do serviço, (iii) licenciamento e autorização dos serviços e (iv) gestão do espectro.
-

Prazo estimado de entrega do produto: fevereiro/2016

2. Desenvolvimento de um Sistema de Inteligência Estratégica: que proverá informações valiosas a
tomada de decisão, com foco no monitoramento do setor de telecomunicações e estabelecimento de
análise de inteligência preditiva, bem como a estruturação de um modelo de relacionamento
institucional.
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-

Prazo estimado de entrega do produto: agosto/2016

3. Análise de Processos Organizacionais: mapeamento e análise dos processos organizacionais, bem
como proposta de ajustes e otimização.
-

Prazo estimado de entrega do produto: outubro/2016

4. Planejamento da Força de Trabalho: definição de metodologia de planejamento da força de trabalho
e mapeamento das competências individuais e organizacionais, bem como análise e implementação de
melhorias nos processos e sugestões de mudanças na estrutura, caso necessário.
-

Prazo estimado de entrega do produto: outubro/2016

5. Gestão das Bases de Informação: identificação das bases de informação e determinação dos métodos
para garantir que esses bens sejam criados, capturados, planejados, organizados, acessados,
disseminados, armazenados, protegidos e disponibilizados às partes interessadas.
-

Prazo estimado de entrega do produto: novembro/2016

Os produtos resultantes do trabalho da consultoria seguem conforme cronograma apresentado na
Figura 2.1.1.2.
Figura 2.1.1.2 – Cronograma do Projeto

2.1.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
O Plano Estratégico da Anatel foi construído levando-se em consideração instrumentos de gestão tais
como:
•

Plano Plurianual PPA 2012-2015 – Plano Mais Brasil –, aprovado pela Lei nº 12.593/2012;
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•

Políticas Públicas de Telecomunicações, contidas no Decreto nº 4.733/2003; e

•

Diretrizes para Implementação das Políticas Públicas de Telecomunicações, descritas na
Portaria nº 178/2008, do Ministério das Comunicações.

Plano Plurianual PPA 2012-2015
Em relação ao PPA, os desafios relativos às Telecomunicações ficaram concentrados em três dos
objetivos constantes do Programa Temático 2025: “Comunicações para o Desenvolvimento, a
Inclusão e a Democracia”, que englobam as metas para o Ministério das Comunicações. São eles:
•

Objetivo 0751: Expandir a infraestrutura e os serviços de comunicação social eletrônica,
telecomunicações e serviços postais, promovendo o acesso pela população e buscando as
melhores condições de preço, cobertura e qualidade;

•

Objetivo 0752: Promover o uso de bens e serviços de comunicações, com ênfase nas
aplicações, serviços e conteúdos digitais criativos para potencializar o desenvolvimento
econômico e social do país;

•

Objetivo 0754: Promover o desenvolvimento da cadeia produtiva brasileira das comunicações e
sua inserção internacional a partir do fomento à pesquisa, desenvolvimento, inovação e do
estímulo ao uso de bens e serviço com tecnologia nacional.

A atual proposta de Plano Estratégico auxilia tanto no alcance das metas finais deste PPA quanto na
continuidade ao progresso já atingido no setor de telecomunicações, aproveitando as oportunidades de
ampliação de acesso aos diversos serviços, de evolução das tecnologias de informação e comunicação
e de expansão da indústria setorial, com o intuito de diminuir desigualdades regionais e promover a
inclusão digital, a inovação e o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil.
Políticas Públicas de Telecomunicações
No que tange às Políticas Públicas de Telecomunicações, contidas no Decreto nº 4.733/2003, a
Presidência da República estabeleceu os seguintes objetivos e diretrizes a serem observados por todos
os órgãos da Administração Pública Federal:
•

atendimento ao cidadão;

•

inclusão social;

•

universalização e ampliação do acesso;

•

otimização e a modernização da prestação dos serviços públicos;

•

desenvolvimento econômico, social e tecnológico local, regional e nacional;

•

geração de empregos e capacitação da mão-de-obra;

•

competição ampla, livre e justa;

•

diversificação dos serviços, com qualidade;

•

tarifas e preços acessíveis.

Nesse contexto, a Anatel é responsável pelo desenvolvimento de instrumentos, projetos e ações que
possibilitem a oferta de planos de serviços de telecomunicações em consonância com as políticas
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estabelecidas. A proposta de posicionamento estratégico da Agência, portanto, foi devidamente
alinhada às políticas existentes e aos objetivos acima mencionados.
Diretrizes para implementação das políticas públicas em telecomunicações
Para implementação de políticas públicas, segundo a Portaria nº 178/2008, do Ministério das
Comunicações, as ações e providências adotadas pela Anatel também devem almejar:
•

aumento na oferta de serviços para o acesso à Internet por meio de banda larga, bem como a
abrangência e a capacidade de suas redes de suporte;

•

redução de barreiras ao acesso e ao uso dos serviços nas diversas regiões do País;

•

proteção e defesa dos direitos dos usuários;

•

diversificação na oferta de serviços;

•

competição e concorrência na exploração de serviços;

•

benefícios em termos de preço e qualidade;

•

ambiente favorável ao surgimento e fortalecimento de novos prestadores;

•

modelo de competição que favoreça o compartilhamento de redes; e

•

desenvolvimento e produção de bens e serviços.

Essas diretrizes visam permitir ao Estado acompanhar as frequentes transformações tecnológicas e
alterações das condições do mercado de telecomunicações, estabelecendo novos ciclos de
desenvolvimento que beneficiem os cidadãos e as organizações. Desse modo, o Plano Estratégico
proposto permitirá que a implementação de políticas públicas pela Anatel continue servindo à
constante atualização das bases para a organização dos serviços de telecomunicações, com
fundamentação na competição e na universalização e com vistas à evolução da sociedade da
informação característica deste século.
O Planejamento Estratégico e seus desdobramentos
O planejamento estratégico da Agência Nacional de Telecomunicações se expressa no Plano
Estratégico, no Plano Operacional e nos Planos Anuais de Atividades. Para tal fim, dispõe de um
processo consistente e consolidado de planejamento por meio do qual são utilizadas as seguintes
definições:
I – Plano Estratégico: Documento que contém as iniciativas que deverão ser executadas pela Agência
nos próximos 10 anos (2015-2024) com vista à realização das estratégias definidas para o
cumprimento de sua missão e o atingimento dos objetivos selecionados, visando o alcance de um
cenário alvo pré-determinado. Foi aprovado por meio da Portaria nº 174, em 11 de fevereiro de 2015.
II - Plano Operacional: Instrumento de gestão estratégica que operacionaliza o Plano Estratégico da
Anatel e consiste, entre outros insumos, na consolidação de projetos estratégicos, indicadores de
processos ou atividades relevantes para alcance dos objetivos estratégicos da Agência. Foi aprovado
por meio da Portaria nº 700, em 18 de agosto de 2015.
III - Plano Anual de Atividades: Instrumento de planejamento e gestão elaborado por cada um dos
órgãos da Anatel com o objetivo de auxiliar no gerenciamento de suas atividades no decorrer de um
período, sendo composto por projetos, indicadores de processos e atividades pelas quais a área é
responsável e é utilizado como base para a avaliação de desempenho institucional e individual, em
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atendimento ao Plano de Trabalho estabelecido no Decreto 7.133, de 19 de março de 2010 e às
Portarias nº 73, de 1º de fevereiro de 2012 e nº 888, de 30 de agosto de 2010 e alterações posteriores.
2.2

Formas e instrumentos do monitoramento da execução dos planos

A partir do novo Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, a Anatel
passou a contar com alguns instrumentos de gestão, dos quais se destacam o Plano Estratégico e o
Plano Operacional. Cada um desses planos, com suas respectivas abrangências e detalhamentos,
estabelecem objetivos a serem perseguidos pela Agência.
Nesse contexto, as ações previstas no Plano Estratégico da Anatel foram desdobradas no Plano
Operacional, por meio da priorização de iniciativas do Plano Estratégico. A partir dessas iniciativas
foram identificados os projetos estratégicos para o período 2015-2016. Dessa forma, o
acompanhamento da execução da estratégia é feito por meio dos indicadores de desempenho dos
processos e dos indicadores de execução dos projetos estratégicos.
Para tanto, o plano operacional estabeleceu indicadores de desempenho para 17 processos principais da
Agência que tiveram como enfoque a mensuração ora na eficiência ora na eficácia das entregas. Foram
priorizados 29 projetos estratégicos agrupados, por sua vez, em 7 programas.
Dentre os projetos que figuram no Plano Operacional 2015-2016 é relevante destacar os projetos de
implantação da gestão estratégica. Este projeto tem como escopo o aprimoramento do processo de
planejamento da agência, execução e monitoramento da estratégia. Nesse sentido, as principais
entregas desse projeto consistem em: elaborar um conjunto de indicadores para acompanhamento da
estratégia, implementar estrutura de governança de avaliação e acompanhamento da estratégia, bem
como definir processo e metodologia de análise das informações produzidas pela inteligência, gestão
de riscos e indicadores de monitoramento, que subsidiará a avaliação e revisão da própria estratégia.

2.3

2.3.1

Desempenho Orçamentário

Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da Anatel e resultados alcançados

Alcançar, em média, 190 minutos por mês trafegados por usuário de telefonia móvel
O acompanhamento médio mensal por usuário da telefonia móvel indicou um decréscimo no uso da
telefonia relativo ao tráfego de voz. O valor alcançado no terceiro trimestre de 2015 foi de 182,32
minutos, valor menor do que o atingido nos anos 2012, 2013 e 2014 (seguindo tendência de queda
verificada em todas as prestadoras de Serviço Móvel Pessoal – SMP).
Entende-se que o intuito deste indicador é avaliar o uso do serviço de telefonia móvel. O aparente
decréscimo no uso da voz na telefonia móvel pode representar na verdade uma migração no uso do
serviço de voz (minutos) para o uso de aplicativos instalados nos terminais (dados).
Dentre as possíveis causas dessa tendência de queda pode-se destacar uma parcela significativa de
usuários do serviço que passou a se comunicar por meio de aplicativos instalados nos terminais
móveis, aumentando o tráfego de dados nas redes que suportam a prestação do serviço. Esse fato é
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comprovado pelo aumento da taxa de dados por acesso, que variou de 46 Mbytes, no primeiro
trimestre de 2012, para 173 Mbytes, relativos ao primeiro trimestre de 2015.
Nesse contexto, vale destacar o cronograma de redução do valor da interconexão de redes fixas com
móveis (VC) e do valor de remuneração de uso de rede do SMP (VU-M), Regulamentada pelo Plano
Geral de Metas de Competição - PGMC, aprovado pela Resolução n° 600, de 8 de novembro de 2012,
pelo Ato n° 7.272, de 2 de dezembro de 2013, e pelo Ato n° 1.082, de 11 de fevereiro de 2015, que
permitiu às prestadoras a introdução de novas ofertas de serviço com redução nos valores praticados
para chamadas entre redes. Como uma das consequências dessa medida, verificou-se a redução do
valor médio do minuto.
Há que se destacar que a permanência do indicador próximo à meta se deve pelas ações descritas
acima, que resultaram em um incremento na competição do mercado com o surgimento de novas
ofertas de serviço, mais aderentes e customizadas às necessidades de cada usuário, o que impactou no
aumento do uso do serviço. Avalia-se que, embora não sendo atingida a meta estipulada para esse
indicador, o uso da rede móvel tende a se manter em alta.

Atender aos pedidos de instalação de Telefone de Uso Público nas comunidades remanescentes
de quilombos ou quilombolas, devidamente certificadas; populações tradicionais e extrativistas
fixadas nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, geridas pelo Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade; assentamentos de trabalhadores rurais; aldeias indígenas;
organizações militares das Forças Armadas; postos da Polícia Rodoviária Federal; e,
aeródromos públicos
O atendimento aos locais em questão se dá mediante solicitação dos respectivos órgãos competentes,
definidos pela Resolução Anatel nº 598, de 23/10/2012, que aprovou o Regulamento de Obrigações de
Universalização. Ou seja, só existe a obrigação de atendimento de instalação de Telefone de Uso
Público (TUP) se houver uma correspondente solicitação. Essa é a obrigação imposta às
Concessionárias a partir da vigência da regra em junho de 2014.
Após a exigência de atendimento a essa regra, verificou-se elevado número de instalações de TUP´s
por parte das concessionárias, chegando a 399 em dezembro de 2015. Além disso, não foram
identificadas recusas aos pedidos de instalação objetos desse indicador, razão pela qual, conclui-se que
a meta foi atingida.
Atingir uma densidade de 32 assinaturas de televisão por assinatura por 100 domicílios no Brasil
As adições líquidas de TV por assinatura no Brasil já mostraram um sinal de estagnação entre 2012 e
2013, tendo um decréscimo no número de assinaturas em 2015. Mesmo considerando a tendência no
oferecimento de ofertas com múltiplos serviços e considerando o crescimento do número de acessos
em banda larga, verificou-se que a demanda por esse tipo de serviço parece ter estacionado no patamar
de 28 assinaturas por 100 domicílios, conforme demonstra o Gráfico 2.3.1.
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Gráfico 2.3.1 – Evolução TV por Assinatura (em milhões)

Embora haja um percentual relativamente baixo de reclamações acerca da instalação de TV por
assinatura, tais problemas, em sua maioria, são relativos a falhas no cumprimento do agendamento
para instalação, problemas técnicos e inexistência de cobertura da rede física. Ainda assim, não se
verifica a existência de demanda reprimida para acesso a esse serviço. Essa constatação é corroborada
principalmente pela disponibilização de acesso à TV por assinatura por meio de tecnologia satelital,
que apresenta cobertura em toda extensão territorial do País.

Disponibilizar conexões de dados do Serviço Móvel Pessoal - SMP em alta e média capacidade,
nas faixas de 1,9 / 2,1 GHz, em pelo menos 75% dos Distrito-Sede de Município do Brasil
Importante ressaltar que as tecnologias móveis de alta capacidade (tecnologias 3G e 4G) cobrem 20%
da área do País e 85% da população. Ademais, nos Editais de Licitação nº 002/2010/PVCP/SPV
(“Banda H”) e nº 004/2012/PVCP/SPV (“banda larga rural e urbana”), a obrigação de cobertura foi
estendida a todos os municípios brasileiros, até o ano de 2019, sendo que cerca de 80% serão atendidos
até o final de 2016.
O crescimento acelerado do valor do indicador no período entre 2012 e 2013, passando de 28% em
dezembro de 2012 para 56,75% em dezembro de 2015, justifica-se pela inserção, no cálculo da meta,
dos municípios onde as prestadoras utilizam outras faixas de radiofrequências, além de 1,9 GHz e 2,1
GHz, para fornecimento de conexões de dados em alta e média velocidade.
Até dezembro de 2015, foram disponibilizadas conexões de dados do Serviço Móvel Pessoal - SMP de
alta e média capacidade em 4.290 municípios (77,02% do total), cumprindo, assim, a meta
estabelecida para o indicador.
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2.3.2

Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da
Anatel

A Lei Orçamentária para o exercício de 2015, Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, definiu para
Anatel o orçamento total de R$ 466.533.249,00, excluída a reserva de Contingência. No decorrer do
ano, foram autorizados créditos suplementares nos meses de maio, julho, outubro e dezembro,
aumentando a dotação orçamentária da Anatel em R$ 17.875.658,00 o que fez a dotação, em
31/12/2015, atingir o valor de R$ 484.408.907,00, distribuído da seguinte forma: 69% (R$
338.690.867) para as despesas de “Pessoal e Encargos Sociais”, 29% (R$ 138.218.040) para “Outras
Despesas Correntes” e 2% (R$ 7.500.000,00) destinados ao grupo “Investimentos”.
O percentual de execução orçamentária total da Anatel em 2015 foi de 92,85%. Do total de R$
449.781.268,16 empenhados, foram liquidados R$ 426.538.684,13 e pagos R$ 416.091.611,85.
Importante ressaltar que o valor de R$ 49.489,00, referente a precatórios, foi executado pela Justiça do
Trabalho, na Unidade Orçamentária da Anatel (UO – 41231).
Relativamente ao grupo “Pessoal e Encargos Sociais”, o percentual de execução orçamentária das
despesas do foi de 99,49% da LOA. No grupo “Outras despesas correntes”, que contempla gastos com
atividades de fiscalização, Central de Atendimento ao Consumidor, diárias e passagens, manutenção
da Anatel (Sede e Gerências Regionais) e Benefícios Assistenciais, foi empenhado o total de R$
108.541.871,17, representando 78,5% da dotação autorizada. No grupo “Investimentos”, foi executado
o montante de R$ 4.260.085,80, o que representou 56,80% da LOA, destinado, pincipalmente, à
manutenção evolutiva e desenvolvimento de softwares. Os resultados referentes aos grupos “Outras
Despesas Correntes” e “Investimentos” decorrem, precipuamente, das restrições de limite de empenho
e financeiro impostos à Anatel em 2015.

Ações relacionadas a programa temático do PPA de responsabilidade da Anatel – OFSS
Regulação dos Serviços de Telecomunicações

Identificação da Ação
20ZD
Tipo: Atividade
Regulação dos Serviços de Telecomunicações
02ZF – Modernização do ambiente regulatório em comunicações
Estimular a diversidade, a pluralidade e a competição entre meios e agentes da área das
comunicações por meio da revisão do arcabouço regulatório e de ações que busquem
Objetivo
oferecer o maior número possível de fontes de informação aos brasileiros.
Código: 0753
Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
Programa
Código: 2025
Tipo: Temático
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
Código
Título
Iniciativa

3.002.000,00

3.002.000,00

1.252.777,81

1.142.239,88

1.131.619,88

10.620,00

110.537,93
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Execução Física
Montante
Unidade de
Descrição da meta
medida
Previsto
Reprogramado
Norma Publicada
Unidade
12
12
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 1/1/2015
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrição da Meta
medida
3.916.121,38
2.434.093,63
1.246.027,75
-

Realizado
14

Realizada
-

A Ação “Regulação dos Serviços de Telecomunicações” possui, em linhas gerais, o propósito de
promover o desenvolvimento das telecomunicações do País, de modo a dotá-lo de uma moderna e
eficiente infraestrutura de telecomunicações, capaz de oferecer à sociedade serviços adequados,
diversificados e a preços justos, em todo o território nacional. No exercício de 2015, esta Ação foi
composta pelos Planos Orçamentários - POs “Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações”,
“Suporte à Prestação dos Serviços de Telecomunicações” e “Capacitação de Servidores Públicos
Federais”.
Algumas atividades relacionadas a esta Ação foram prejudicadas com a restrição financeira a qual a
Anatel foi submetida no decorrer do exercício de 2015, tais como ações de capacitação e a
representação da Anatel em eventos internacionais. A dotação orçamentária atualizada no final do ano
para Regulação dos Serviços de Telecomunicações era de R$ 3.002.000,00, sendo que deste valor foi
empenhado o montante de R$ 1.252.777,81, representando 41,73% de execução orçamentária.
Sobre a execução física, a meta de publicação de 12 Normas em 2015 foi atingida e ultrapassada em
duas publicações. A previsão inicial de execução foi feita utilizando a média histórica do tempo
necessário para análise das contribuições nas consultas públicas que são realizadas no decorrer dos
Processos de Regulamentação. No exercício de 2015, algumas Resoluções tiveram seu tempo de
análise otimizado, o que possibilitou a elaboração de duas normas a mais do que a meta definida.
Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações

Identificação da Ação
2B68
Tipo: Atividade
Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações
02ZF – Modernização do ambiente regulatório em comunicações
Estimular a diversidade, a pluralidade e a competição entre meios e agentes da área das
comunicações por meio da revisão do arcabouço regulatório e de ações que busquem oferecer
Objetivo
o
maior
número
possível
de
fontes
de
informação
aos
brasileiros.
Código: 0753
Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
Programa
Código: 2025
Tipo: Temático
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
39.594.962,00
39.594.962,00
26.208.932,58
22.990.010,21
16.675.179,29
6.314.830,92 3.218.922,37
Execução Física
Montante
Descrição da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado Realizado
Usuário Atendido
Unidade
11.280.000
11.280.000
6.757.679
Código
Título
Iniciativa
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Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 1/1/2015
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
medida
0,00
0,00
0,00
-

Realizada
-

A Ação “Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações” se refere ao tratamento
consolidado das informações recebidas por meio de solicitações, pesquisas, entre outras fontes e
elaboração de relatórios de diagnóstico do serviço prestado aos usuários, para subsidiar ações e
recomendações da Agência. O tratamento das solicitações comporta o recebimento, análise,
encaminhamento, acompanhamento e resposta às solicitações; sugestões, elogios, pedidos de
informações, reclamações e denúncias; análise e resposta às solicitações de acessibilidade aos serviços
de telecomunicações, advindas de usuários, órgãos, associações de assistência aos deficientes, dentre
outros.
A execução orçamentária desta ação em 2015 também foi afetada pela restrição financeira. A dotação
orçamentária atualizada no final do ano para a Ação “Relações com os Usuários de Serviços de
Telecomunicações” foi de R$ 39.594.962,00, sendo que deste valor foi empenhado o montante de R$
R$ 26.208.932,58, representando 66,19% de execução orçamentária.
No que se refere à Execução Física da Ação “Relações com os Usuários de Serviços de
Telecomunicações”, da meta prevista inicialmente de 11.280.000 usuários a serem atendidos foi
executada em 59,91%, representando 6.757.679 atendimentos em 2015. Este resultado decorre, em
parte, do fato de que no primeiro trimestre de 2015 a nova empresa prestadora do serviço de
atendimento ao cidadão, contratada em dezembro de 2014, ainda estava em fase de estruturação e
adequação de sua infraestrutura de atendimento. Além disto, verificou-se que não se confirmou a
estimativa de demanda de atendimentos projetada, que considerou o crescimento no número total de
atendimentos em razão da contratação da nova Central de Atendimento, reestruturação do “Fale
Conosco” e o lançamento do Aplicativo Móvel.

Fiscalização em Telecomunicações

Identificação da Ação
2424
Tipo: Atividade
Fiscalização em Telecomunicações
02ZA – Fortalecimento da ação fiscalizatória
Estimular a diversidade, a pluralidade e a competição entre meios e agentes da área das
comunicações por meio da revisão do arcabouço regulatório e de ações que busquem oferecer
Objetivo
o
maior
número
possível
de
fontes
de
informação
aos
brasileiros.
Código: 0753
Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
Programa
Código: 2025
Tipo: Temático
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
27.278.898,00
27.278.898,00
17.902.582,50
13.440.492,09
12.822.231,25
618.260,84
4.462.090,41
Código
Título
Iniciativa
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Execução Física
Montante
Previsto
Reprogramado
Fiscalização realizada
Unidade
11.547
11.547
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 1/1/2015
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
medida
9.889.040,93
4.665.197,20
3.194.719,92
Descrição da meta

Unidade de medida

Realizado
9.333

Realizada
-

O Art. 5º do Regulamento de Fiscalização, aprovado pela Resolução 596/2012, define a atividade de
fiscalização como uma das principais bases de atuação da Anatel, sendo responsável por verificar o
cumprimento das obrigações e conformidades decorrentes de leis, regulamentos e demais normas
aplicáveis, dos contratos, atos e termos, e por reunir dados e informações de natureza técnica,
operacional, econômico-financeira, contábil e outros pertinentes à ação em curso, para subsidiar o
exercício das atividades de acompanhamento e controle da Agência.
A restrição financeira ocorrida em 2015 afetou a execução das atividades da Anatel relacionadas à
fiscalização, especialmente nas Gerências Regionais e suas Unidades Operacionais. Diante da
disponibilização de recursos em valor inferior ao necessário, tornou-se imperioso ajustar a
programação de ações de fiscalização, com revisão das prioridades de forma a atender as ações
relacionadas a risco à vida, devido à redução do quantitativo de veículos locados.
Neste contexto, da meta de 11.547 fiscalizações estabelecida na LOA foi executada em 80,83 %,
representando 9.333 fiscalizações realizadas no decorrer do exercício de 2015. A dotação orçamentária
atualizada no final do ano para Fiscalização era de R$ 27.278.898,00, dos quais foi empenhado o
montante de R$ 17.902.582,50, representando 65,63% de execução orçamentária.
Administração da Unidade
Identificação da Ação
2000
Tipo: Atividade
Administração da Unidade
Código: Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações
Programa
Código: 2117
Tipo: Gestão e Manutenção
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
63.724.140,00
63.724.140,00
56.105.544,90
44.002.021,01
40.498.660,49
3.503.360,52 12.103.523,89
Execução Física
Unidade de medida
Montante
Descrição da meta
Previsto
Reprogramado Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Valor em 1/1/2015
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Unidade de
Realizada
medida
40.585.497,32
22.321.752,24
3.590.196,30
Código
Título
Iniciativa
Objetivo
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A Ação “Administração da Unidade” reflete as despesas de manutenção das Unidades da Anatel,
incluindo a Sede e as Gerências Regionais com suas Unidades Operacionais, além da contratação de
serviços de apoio administrativo e despesas com viagens relacionadas a reuniões e eventos técnicos.
A restrição financeira ocorrida em 2015 também afetou a execução das atividades da Anatel
relacionadas à “Administração da Unidade”, já que houve necessidade de redução ou de não
prorrogação de alguns contratos, como os de Vigilância e Limpeza da Sede e das Unidades
Descentralizadas, para que ficassem alinhados ao limite financeiro disponível para o exercício.
A dotação orçamentária atualizada no final do ano para Administração era de R$ 63.724.140,00, dos
quais foi empenhado o montante de R$ 56.105.544,90, representando 88,04% de execução
orçamentária.
Assistência Médica e Odontológica
Identificação da Ação
2004
Tipo: Atividade
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus
Título
Dependentes
Iniciativa
Objetivo
Código: Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações
Programa
Código: 2117
Tipo: Gestão e Manutenção
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
3.825.444,00
3.825.444,00
3.372.134,56
3.157.412,45
3.157.412,45
0,00
214.722,11
Execução Física
Montante
Unidade de
Descrição da meta
medida
Reprogramado
Previsto
Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor
Unidade de
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
1/1/2015
Cancelado
medida
16.595,33
13.618,95
2.976,38
Código

A Ação “Assistência Médica e Odontológica” contempla os Planos Orçamentários “Assistência
Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes” e “Assistência Médica e
Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes – Exames Periódicos”. A dotação
orçamentária autorizada no final do ano para esta ação foi de R$ 3.825.444,00, dos quais foi
empenhado o montante de R$ 3.372.134,56, representando 88,15% de execução orçamentária. Não
houve execução relacionada a “Exames Periódicos” em 2015.
Sobre a execução física, a meta para 2015 era beneficiar 3.042 pessoas mensalmente. Tomando-se o
mês de dezembro de 2015 como referência, foram demandados benefícios para 2.468 pessoas, e todas
foram atendidas.
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Assistência Pré-Escolar
Identificação da Ação
2010
Tipo: Atividade
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares
Código: Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações
Programa
Código: 2117
Tipo: Gestão e Manutenção
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
360.000,00
360.000,00
316.790,29 313.973,38 313.973,38
0,00
2.816,91
Execução Física
Montante
Unidade de
Descrição da meta
medida
Previsto
Reprogramado
Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor
Unidade de
Valor em 1/1/2015 Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
Cancelado
medida
2.383,48
1.825,52
557,96
Código
Título
Iniciativa
Objetivo

A Ação “Assistência Pré-Escolar” refere-se a valores que contribuem para ajudar os servidores
públicos federais a custear os gastos com seus dependentes em idade pré-escolar. A dotação
orçamentária atualizada no final do ano para esta ação era de R$ 360.000,00, dos quais foi empenhado
o montante de R$ 316.790,29, representando 88,00% de execução orçamentária.
Da meta de beneficiar 370 pessoas mensalmente, ressaltando que ela não é acumulativa e que ocorre
sob demanda , foram beneficiadas 286 pessoas no decorrer de dezembro de 2015.
Auxílio Transporte
Identificação da Ação
2011
Tipo: Atividade
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares
Código: Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações
Programa
Código: 2117
Tipo: Gestão e Manutenção
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
360.000,00
360.000,00
229.642,57
224.674,65 224.674,65
0,00
4.967,92
Execução Física
Montante
Unidade de
Descrição da meta
medida
Previsto
Reprogramado
Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Código
Título
Iniciativa
Objetivo
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Execução Orçamentária e Financeira
Valor
Valor em 1/1/2015 Valor Liquidado
Cancelado
2.199,89
825,15
1.374,74

Execução Física - Metas
Unidade de
Descrição da Meta
medida
-

Realizada
-

Esta Ação contempla auxílio de natureza jurídica indenizatória com o custeio parcial de despesas
realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual pelos servidores ou
empregados públicos da Administração Federal, nos deslocamentos de suas residências para os locais
de trabalho e nos trajetos inversos.
A dotação orçamentária atualizada no final do ano para esta ação era de R$ 360.000,00, dos quais foi
empenhado o montante de R$ 229.642,57, representando 63,79% de execução orçamentária.
Em relação à meta de beneficiar 155 pessoas mensalmente, ressaltando que ela não é acumulativa e
que ocorre sob demanda , foram beneficiadas 49 pessoas no decorrer de dezembro.
Auxílio Alimentação
Identificação da Ação
2012
Tipo: Atividade
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares
Código: Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações
Programa
Código: 2117
Tipo: Gestão e Manutenção
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
6.600.000,00
7.520.000,00
7.375.267,45
7.182.081,93
7.182.081,93
0,00
193.185,52
Execução Física
Montante
Unidade de
Descrição da meta
medida
Previsto
Reprogramado
Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor
Unidade de
Valor em 1/1/2015
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
Cancelado
medida
27.878,38
7.828,25
20.050,13
Código
Título
Iniciativa
Objetivo

A Ação “Auxílio Alimentação” destina-se a subsidiar as despesas com alimentação dos servidores
civis ativos da Administração Pública Federal, concedido em pecúnia, na proporção dos dias
trabalhados. A dotação orçamentária autorizada no final do ano para esta ação era de R$ 7.520.000,00,
dos quais foi empenhado o montante de R$ 7.375.267,45, representando 98,08% de execução
orçamentária. Em relação à meta de beneficiar 1.475 pessoas mensalmente, ressaltando que ela não é
acumulativa, foram beneficiadas 1.472 pessoas no decorrer de dezembro de 2015.
Pessoal Ativo
Código
Título

Identificação da Ação
20TP
Tipo: Atividade
Pagamento de Pessoal Ativo da União
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Código: Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações
Programa
Código: 2117
Tipo: Gestão e Manutenção
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
267.705.909,00 279.956.629,00 278.617.985,36 275.686.168,39 275.686.168,39
0,00
2.931.816,97
Execução Física
Montante
Descrição da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado
Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 1/1/2015
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Realizada
medida
2.578.054,24
1.605.024,28
973.029,96
Iniciativa
Objetivo

A Ação “Pagamento de Pessoal Ativo da União” refere-se a despesas com espécies remuneratórias aos
servidores e empregados ativos civis da União. Esta Ação é padronizada para o serviço público federal
como um todo. A dotação orçamentária autorizada no final do ano para esta ação foi de R$
279.956.629,00, dos quais foi empenhado o montante de R$ 278.617.985,36, representando 99,52% de
execução orçamentária.
Pagamento de Aposentadorias e Pensões
Identificação da Ação
0181
Tipo: Operações Especiais
Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis
Código: Previdência de Inativos e Pensionistas da União
Programa
Código: 0089
Tipo: Gestão e Manutenção
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
5.876.000,00
7.076.000,00
6.804.856,79
6.804.856,79
6.804.856,79
0,00
0,00
Execução Física
Montante
Unidade de
Descrição da meta
medida
Previsto
Reprogramado
Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor
Unidade de
Valor em 1/1/2015
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
Cancelado
medida
0,00
0,00
0,00
Código
Título
Iniciativa
Objetivo

Esta Ação destina-se ao “Pagamento de Aposentadorias e Pensões aos servidores e empregados
inativos civis da União” e também é padronizada para todo o serviço público federal. A dotação
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orçamentária autorizada no final do ano para esta ação foi de R$ 7.076.000,00, dos quais foi
empenhado o montante de R$ 6.804,856,79, representando 96,17% de execução orçamentária.
Contribuição para a previdência
Identificação da Ação
09HB
Tipo: Operações Especiais
Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência
dos servidores públicos federais
Título
Iniciativa
Objetivo
Código: Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações
Programa
Código: 2117
Tipo: Gestão e Manutenção
41231
–
Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
48.100.000,00
51.604.938,00
51.506.980,04
51.506.980,04
51.506.980,04
0,00
0,00
Execução Física
Montante
Descrição da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 1/1/2015
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Realizada
medida
0,00
0,00
0,00
Código

Esta Ação trata das despesas referentes ao pagamento da “Contribuição da União, de suas autarquias e
fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais”. Esta também é
uma Ação padronizada para o serviço público federal como um todo. A dotação orçamentária
autorizada no final do ano para esta ação foi de R$ 51.604.938,00, dos quais foi empenhado o
montante de R$ 51.506.980,04, representando 99,81% de execução orçamentária.
Auxílio-Funeral e Natalidade
Identificação da Ação
00M1
Tipo: Operações Especiais
Código
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade
Título
Iniciativa
Objetivo
Código: Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações
Programa
Código: 2117
Tipo: Gestão e Manutenção
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
52.596,00
52.596,00
38.284,31
38.284,31
38.284,31
0,00
0,00
Execução Física
Montante
Unidade de
Descrição da meta
medida
Previsto
Reprogramado
Realizado
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-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor
Unidade de
Valor em 1/1/2015
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Cancelado
medida
0,00
0,00
0,00
-

-

Realizada
-

Esta Ação trata de benefícios concedidos às famílias de servidores falecidos, objetivando auxiliar a
cobertura das despesas com o seu funeral, bem como benefício devido aos servidores por ocasião do
nascimento de seus filhos. A dotação orçamentária autorizada no final do ano para esta ação foi de R$
52.596,00, dos quais foi empenhado o montante de R$ 38.284,31, representando 72,79% de execução
orçamentária.
Cumprimento de Sentenças Judiciais - Precatórios
Identificação da Ação
0005
Tipo: Operações Especiais
Código
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)
Título
Iniciativa
Objetivo
Código: Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
Programa
Código: 0901
Tipo: Operações Especiais
41231 – Anatel
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
49.489,00
49.489,00
49.489,00
49.489,00
49.489,00
0,00
0,00
Execução Física
Montante
Unidade de
Descrição da meta
medida
Previsto
Reprogramado
Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor
Unidade de
Valor em 1/1/2015
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
Cancelado
medida
0,00
0,00
0,00
-

Tal ação é padronizada para o serviço público federal como um todo e refere-se ao pagamento de
sentenças judiciais transitadas em julgado – Precatórios - devidas pela União, Autarquias e Fundações
Públicas. A dotação orçamentária atualizada no final do ano para esta ação foi de R$ 49.489,00,
integralmente empenhados. Importante ressaltar que esse valor refere-se ao pagamento de precatórios
executado pela Justiça do Trabalho na Unidade Orçamentária da Anatel (UO – 41231).
Contribuição para a Previdência - Precatórios
Código

Título
Iniciativa
Objetivo
Programa

Identificação da Ação
00G5
Tipo: Operações Especiais
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de
Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e
Requisições de Pequeno Valor
Código: Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
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Código: 0901
Tipo: Operações Especiais
41231 – Anatel
( ) Sim ( x )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária 2015
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do Exercício
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
3.811,00
3.811,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Execução Física
Montante
Unidade de
Descrição da meta
medida
Previsto
Reprogramado
Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor
Unidade de
Valor em 1/1/2015
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
Cancelado
medida
0,00
0,00
0,00
-

Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Esta ação trata da contribuição patronal para o regime de previdência dos servidores públicos federais
decorrente do pagamento de Precatórios e requisições de pequeno valor. A dotação orçamentária
autorizada no final do ano para esta ação foi de R$ 3.811,00, mas não houve execução deste valor no
exercício de 2015.
2.3.3

Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

Em 2015, o desempenho orçamentário da Agência foi fortemente impactado pela expressiva redução
no limite de pagamento, em especial o definido com base no Decreto nº 8.434, de 22/04/2015. O
referido Decreto definiu limite de pagamento inferior à necessidade da Anatel prevista para o
exercício.
Logo após a edição do primeiro Decreto de Programação Financeira, foi publicada, em 27/05/2015, a
Portaria nº 172, que limitou a despesa a ser empenhada com alguns itens relacionados à contratações
de bens e serviços e à concessão de diárias e passagens. Neste contexto, a Anatel iniciou, já no início
do mês de maio, trabalho de revisão da programação de despesas para 2015.
A partir dos limites impostos pela Portaria nº 172, tornou-se imperativa a realização de reuniões
internas para definição de estratégias de redução de despesas tanto na sede quanto nas unidades
descentralizadas. Como resultado, diversas ações foram implementadas como a restrição do horário de
funcionamento do ar-condicionado da Agência, diminuição da vasão da água das torneiras, diminuição
de impressões, redução de viagens, redução de veículos, redução de disponibilização de aparelhos
celulares funcionais, dentre outras iniciativas. Tais medidas foram divulgadas e incentivadas com a
veiculação de campanhas internas.
O descompasso entre o limite de empenho e a disponibilidade de recursos financeiros disponibilizados
à Anatel gerou dificuldades na gestão do orçamento e dos pagamentos da Agência. Diante do cenário
de redução dos recursos financeiros, a Agência reduziu suas despesas com consequente diminuição do
empenho, visando demandar volume menor de recursos financeiros.
O limite para empenho concedido à Anatel foi reduzido no mês de julho com o Decreto nº 8.496, de
30/07/2015. Com base nos valores estabelecidos neste normativo, o Ministério das Comunicações
encaminhou à Agência o Ofício nº 29221/2015/SEI-MC, de 04/09/2015, definindo para Anatel até o
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final do exercício o valor máximo de R$ 123.105.127,00 para empenho de despesas de investimentos e
despesas correntes, excluindo benefícios.
Por conta das reduções contratuais realizadas e das medidas de redução de despesas adotadas para
adequação da execução orçamentária ao Limite de Pagamento definido no Decreto nº 8.434 bem como
aos limites da Portaria nº 172, a Agência já estava trabalhando com o limite de empenho abaixo do
novo valor máximo estabelecido, o que minimizou a necessidade de novos ajustes.
2.3.4

Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento

A Anatel, em 2015 não assumiu obrigações sem respectivo crédito autorizado no orçamento.

2.3.5

Restos a Pagar de Exercícios anteriores

Quadro 2.3.5 – Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
R$ 1,00

Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição
2014
2012

Montante em
1º/01/2015
713,93
72.000,00

Ano de
Inscrição
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Montante em
1º/01/2015
38.825.148,17
6.265.239,52
11.930.146,99
1.434.798,46
229.417,09
1.255.523,96
130.575,60
28.714,19

Pagamento

713,93
18.000,00
Restos a Pagar Não Processados
Pagamento
26.625.025,95
1.431.350,84
1.900.686,20
7.076,21
121,48
-

Saldo a pagar em
31/12/2015

Cancelamento
-

Cancelamento
4.284.269,68
1.566.738,13
3.180.689,06
375.147,95
-

54.000,00
Saldo a pagar em
31/12/2015
7.915.852,54
3.267.150,55
6.848.771,73
1.052.574,30
229.417,09
1.255.402,48
130.575,60
28.714,19

Fonte: Siafi

No exercício de 2015, os valores de Restos a Pagar Não Processados - RPNP reinscritos totalizaram
R$ 21,3 milhões, valor 50% inferior ao do ano anterior. O decréscimo do montante reinscrito decorreu,
principalmente, do pagamento das obrigações contratadas para a prestação de serviços no intuito de
viabilizar ações referentes aos Grandes Eventos, iniciadas em 2012.
A gestão de Restos a Pagar reinscritos de exercícios anteriores foi facilitada pela adoção de estratégias
de análises das respectivas obrigações, com levantamento e acompanhamento de seus saldos,
realização de pagamentos e de cancelamentos com valores expressivos de saldos que estavam inscritos
desde 2007, visando o ajuste dos referidos valores.
O saldo a pagar ao final do exercício de 2015 representa 34,5% do montante de RPNP inscrito e
reinscrito. O não pagamento dos saldos remanescentes decorreu, majoritariamente, de contratos cujas
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despesas estão em liquidação, atraso e/ou ausência na apresentação de faturas pelos fornecedores,
apresentação de faturas com incorreções, bem como pendências na execução ou entrega do bem ou
serviço, além da falta de cumprimento, por parte das contratadas, de obrigações trabalhistas junto aos
empregados, gerando ações na Justiça do Trabalho com demanda judicial para bloqueio dos valores a
receber da Anatel.
Embora a inscrição e reinscrição de RP tenham sido significativas - R$ 60,2 milhões, não houve
impacto na gestão financeira da Anatel, decorrente do pagamento de RP de Exercícios Anteriores.
Comparando os RP do exercício de 2015 em relação a 2014, cujo montante de inscrição e reinscrição
foi de R$ 141,8 milhões, houve uma redução de 57,6%. Em relação aos Restos a Pagar Processados, o
saldo a pagar é referente a equipamentos de gestão do espectro pendentes de pagamento em razão do
contrato prever prazos para a quitação da obrigação.

2.3.6

Informações sobre a realização de receitas

As informações sobre a realização de receitas do Fistel e do Fust, administradas pela Anatel, estão
apresentadas nos itens 6.5.1.2 e 6.5.2.3, respectivamente. Ademais, cabe destacar que a Anatel aufere
receitas decorrentes de recursos não financeiros diretamente arrecadados que são contabilizadas na UG
413001 - Anatel. Em 2015, essas receitas totalizaram R$ 0,8 milhão.

2.3.7

Informações sobre a execução de despesas
Quadro 2.3.7.1 – Despesas – Por Modalidade de Contratação
R$ 1,00

Unidade Orçamentária:
Modalidade de Contratação

Código UO: 41231

UGO: 413001

Despesa liquidada

Despesa paga

2015 (*)
1. Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)

2015 (*)

2014

65.162.985,83

55.131.877,83

55.566.576,21

55.131.163,90

a) Convite

0

0

0

0

b) Tomada de Preços

0

0

0

0

c)

0

154.681,84

0

154.681,84

65.162.985,83

54.977.195,99

55.566.576,21

54.976.482,06

Concorrência

d) Pregão
e)

Concurso

0

0

0

0

f)

Consulta

0

0

0

0

0

0

0

0

g) Regime Diferenciado de
Contratações Públicas
2.

2014

Contratações Diretas (h+i)

11.424.207,89

25.451.121,59

10.573.948,88

25.451.121,59

h) Dispensa

3.735.714,21

19.563.003,98

3.710.259,12

19.563.003,98

i) Inexigibilidade

7.688.493,68

5.888.117,61

6.863.689,76

5.888.117,61

25.277,21

52.275,51

25.277,21

52.275,51

3.

Regime de Execução Especial

25.277,21

52.275,51

25.277,21

52.275,51

4.

Pagamento de Pessoal (k+l)

348.097.859,63

326.763.698,89

348.097.859,63

326.763.698,89

k) Pagamento em Folha (**)

346.447.495,97

322.883.294,81

346.447.495,97

322.883.294,81

j) Suprimento de Fundos

l) Diárias

1.650.363,66

3.880.404,08

1.650.363,66

3.880.404,08

5.

Outros

1.828.353,57

13.222.794,33

1.827.949,92

13.222.794,33

6.

Total (1+2+3+4+5)

426.538.684,13

420.621.768,15

416.091.611,85

420.621.054,22

Fonte: Siafi
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A regra das aquisições públicas é a realização de licitação, nas diversas modalidades previstas em lei.
Em situações específicas, a legislação permite a utilização da contratação direta, seja por meio de
dispensa ou inexigibilidade. No caso da Anatel, as contratações são descentralizadas na Sede e
Gerências Regionais - GRs, em UASGs diferentes, o que permite tratar melhor as diversas
especificidades que envolvem as aquisições realizadas, estabelecendo a melhor forma de contratação.
Nesse sentido, a Agência realiza aquisições também por meio de Dispensa, sempre com fundamento
no permissivo legal e com a motivação exigida. Estas contratações diretas se concentram em
aquisições que envolvem pequenos valores, onde a realização de um certame licitatório seria oneroso e
antieconômico.
A redução significativa com despesas na modalidade dispensa em 2015, comparativamente a 2014, se
deve a uma maior otimização do processo de aquisições nas diversas GRs, podendo ser enumerados os
seguintes motivos:
•

Otimização do planejamento das aquisições, com a utilização de sistema de registro de preços
em contratações conjuntas (com a participação de diversas GRs), onde a necessidade foi
atendida por meio de uma licitação tradicional, com ganho de escopo e escala do objeto, o que
permitiu o melhor aproveitamento dos esforços, bem como a redução da utilização de
contrações diretas;

•

Melhoria do nível de conhecimento das áreas de aquisições das GRs, onde foi ressaltada a
necessidade da realização de uma meticulosa análise prévia sobre o escopo e forma de
contratação, priorizando a licitação em detrimento de contratações diretas, obviamente sem
prescindir da economicidade e celeridade.
Quadro 2.3.7.2 – Despesas – Por Elemento de Despesa
R$ 1,00

Unidade Orçamentária: Agência Nacional de Telecomunicações

Código UO: 41231

UGO: 413001

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
Vencimentos e Vantwagens Fixas - Pessoal
Obrigações patronais
Ressarcimento de Despesa de Pessoal
Requisitado
Demais Elementos do Grupo

Empenhada
2015

Liquidada
2014

2015

Valores Pagos

RP não processados

2014

2015

2014

336.979.311,19

313.465.211,24

334.047.494,22

311.772.049,70

2.931.816,97

264.749.287,83
52.248.166,54

243.339.237,70
49.133.191,85

264.749.287,83
52.248.166,54

243.339.237,70
49.133.191,85

0,00
0,00

2015

1.693.161,54

2014

334.047.494,22

311.772.049,70

0,00
0,00

264.749.287,83
52.248.166,54

243.339.237,70
49.133.191,85

11.028.470,69

10.478.317,32

8.096.653,72

8.789.322,02

2.931.816,97

1.688.995,30

8.096.653,72

8.789.322,02

8.953.386,13

10.514.464,37

8.953.386,13

10.510.298,13

0,00

4.166,24

8.953.386,13

10.510.298,13

2. Juros e Encargos da Dívida

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Outras Despesas Correntes

108.541.871,17
79.912.225,66

129.738.374,09
95.303.428,05

91.465.513,41
66.073.557,75

105.591.035,47
75.792.277,57

17.076.357,76
13.838.667,91

24.147.338,62
19.511.150,48

81.203.863,13
56.406.314,44

105.590.321,54
75.791.563,64

11.433.332,86
6.428.128,18

14.423.053,51
6.348.321,68

9.104.133,06
6.428.128,18

11.715.588,45
6.348.321,68

2.329.199,80
0,00

2.707.465,06
0,00

8.530.412,82
6.428.128,18

11.715.588,45
6.348.321,68

Outros serviços de Terceiros - PJ
Passagens e Despesas com Locomoção
Auxílio Alimentação
Diárias - pessoal Civil

1.646.069,71

3.871.692,23

1.646.069,71

3.871.692,23

0,00

0,00

1.646.069,71

3.871.692,23

Demais Elementos do Grupo

9.122.114,76

9.791.878,62

8.213.624,71

7.863.155,54

908.490,05

1.928.723,08

8.192.937,98

7.863.155,54

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos
Outros serviços de Terceiros - PJ

Empenhada

Liquidada
2015

Valores Pagos

RP não Processados

2015

2014

2014

2015

2014

2015

4.260.085,80

16.243.330,99

1.025.676,50

3.258.682,98

3.234.409,30

12.984.648,01

2014

840.254,50

3.258.682,98
1.722.516,76

3.417.628,58

8.822.553,43

369.606,21

1.722.516,76

3.048.022,37

7.100.036,67

369.606,21

Despesas de Exercícios Anteriores

427.234,31

37.082,25

427.234,31

37.082,25

0,00

0,00

427.234,31

37.082,25

Equipamentos e Material Permanente

415.222,91
0,00

6.958.036,55
425.658,76

228.835,98
0,00

1.485.278,54
13.805,43

186.386,93
0,00

5.472.758,01
411.853,33

43.413,98
0,00

1.485.278,54
13.805,43

5. Inversões Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Amortização da Dívida

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais Elementos do Grupo

Fonte: Siafi
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No grupo “Pessoal e Encargos Sociais”, houve um incremento de 8,8% na execução orçamentária do
elemento de despesa “Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil” na execução de 2015 em
relação ao exercício anterior, justificado pela entrada de novos concursados na Agência em agosto de
2015. Além disso, anualmente, verifica-se o aumento marginal da despesa neste grupo em decorrência
das progressões e promoções.
Analisando o grupo “Outras Despesas Correntes”, do valor total executado em 2015, foram
empenhados R$ 11.332.119,18 milhões com Benefícios Assistenciais e R$ 97.209.751,99 com o
restante das despesas do grupo. Nos elementos de despesa “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica – 33.90.39”, e “Passagens e Despesas com Locomoção – 33.90.33”, houve reduções de
16,15% e de 20,73%, respectivamente, nos valores empenhados de 2015, se comparados aos valores
de 2014. No elemento de despesa “Diárias – Pessoal Civil – 33.90.14”, a diminuição da execução
orçamentária foi de 57,48%. Todas as variações podem ser explicadas pela restrição financeira
enfrentada pela Agência no decorrer de 2015, quando demandas internas da Anatel foram represadas o
que levou a ajustes de contratos realizados na Sede e nas Unidades Descentralizadas.
Sobre o grupo “Investimentos”, destaca-se uma expressiva redução de 73,77% no valor empenhado no
exercício de 2015, em comparação com 2014, uma vez que para esse exercício foi alocado expressivo
valor destinado às despesas com aquisições de diversos equipamentos relacionados à Copa do Mundo.
Destacando os principais elementos de despesa do grupo “Investimentos”, a redução foi mais
expressiva em “Equipamentos e Material Permanente – 44.90.52”, onde houve uma redução de
94,03% de 2014 para 2015. O total de R$ 415.222,91 empenhados em 2015 neste elemento de despesa
decorreu em sua grande maioria da realização de contratações referentes à aquisição de Scanners para
processo eletrônico e equipamentos para infraestrutura das unidades descentralizadas.
A Agência vem postergando uma série de investimentos importantes por falta de orçamento e recursos
financeiros, principalmente reformas de edifícios de várias Gerências Regionais e Unidades
Operacionais.
Nos últimos anos, identificou-se que a dotação orçamentária que vem sendo disponibilizada à Anatel
não tem sido suficiente para o cumprimento integral da sua programação de trabalho. Por conta disso,
a execução de novos projetos fica sempre prejudicada, tendo em vista que o orçamento recebido tem
sido suficiente apenas para a cobertura da estrutura básica de serviços já contratados, que inclui: a
Central de Atendimento - Call Center, o suporte mínimo às atividades de fiscalização, como os
contratos de locação de veículos, manutenção e calibração de instrumentos, diárias e passagens, e a
manutenção da Sede e das 27 unidades descentralizadas, com a execução de contratos como os de
vigilância, limpeza e conservação, manutenção predial, energia elétrica, água, brigada civil, envio de
correspondências, publicações no DOU, dentre outros.
2.4

Desempenho Operacional

Com a aprovação do Plano Estratégico 2015-2024, publicado em fevereiro de 2015, a Agência
estabeleceu não só a sua Missão, Visão e Valores como também estabeleceu os objetivos estratégicos a
perseguidos serem perseguidos por pelos projetos e processos que em andamento no âmbito da Anatel.
Nesse sentido, o Plano Operacional da Anatel 2015-2016 (PO 2015-2016), busca consolidar e priorizar
as iniciativas estratégicas do Plano Estratégico, as quais foram desdobradas em programas temáticos
reunindo projetos inter-relacionados. Adicionalmente, foram definidos indicadores de processos para
o acompanhamento de seu desempenho.
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Estrutura do Plano Operacional

O Quadro 2.4.1 apresenta os programas e projetos estratégicos que compõem o PO 2015-2016:

Quadro 2.4.1 – Programas x Projetos Estratégicos
Nº

PROGRAMA
ESTRATÉGICO

PROJETO ESTRATÉGICO

1

Fiscalização Avançada

2

Simplificação da Outorga e
Licenciamento

3

Regulação Econômica em
Redes Convergentes

4

Gestão das Relações de
consumo
Evolução Regulatória
2025

Modernização
da
Fiscalização/Sistematização
de
Análise
e
Acompanhamento da Prestação do Serviço
Evolução da Gestão de Recursos Satelitais (MSAT)
Reavaliação do modelo de gestão da qualidade de serviços de
telecomunicações
Reavaliação do Modelo de Outorga e Licenciamento
Automação dos processos de outorga e licenciamento
Reavaliação do modelo de gestão de espectro
Evolução do Modelo de Custos
Acompanhamento Econômico e Financeiro das Prestadoras
Gestão de Tarifas e Acompanhamento de Preços
Gestão de Estrutura Societária
Gestão das Relações de Atacado
Aferição da Satisfação do Consumidor
Diagnóstico das Relações de Consumo em Telecom
Reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações
Metodologia de Análise de Impacto Regulatório
Agenda Regulatória - 2015/2016
Aprimoramento das Relações Institucionais
Avaliação da satisfação dos usuários com os serviços prestados pela Anatel
Gestão Estratégica
Gestão Eletrônica de Documentos
Projeto Serviços e Sistemas de Qualidade
Projeto de otimização de processos prioritários para entrega de valor
Projeto de adequação dos sistemas de TI ao Plano Estratégico
Orçamento Estratégico
Dimensionamento de pessoal e planejamento da forca de trabalho.
Gestão de Pessoas por Competências
Formação de Líderes da Anatel
Governança de Dados
Inteligência Regulatória

5

6

Fortalecimento
Institucional

7

Inteligência Regulatória e
Dados Setoriais

Considerando o alinhamento dos programas e projetos em relação aos objetivos estratégicos de
processos, tem-se o Quadro 2.4.2 com os respectivos graus de correlação:
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Quadro 2.4.2 – Programas x Projetos Estratégicos – Grau de Correlação

PROGRAMA
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PROCESSOS
2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

3.01

3.02

3.03

1. Fiscalização Avançada
2. Simplificação da Outorga e
Licenciamento
3. Regulação Econômica em
Redes Convergentes
4. Gestão das Relações de
consumo
5. Evolução Regulatória 2025
6. Fortalecimento
Institucional
7. Inteligência Regulatória e
Dados Setoriais
Legenda:
alta correlação

média correlação

baixa correlação

No segundo semestre de 2015, após a aprovação do PO 2015-2016, a Superintendência de
Planejamento e Regulamentação, realizou uma série de workshops para disseminar e estruturar o
planejamento dos projetos estratégicos, utilizando-se a metodologia CANVAS e ferramentas como o
sistema PWA (Project Web Access).
Nesse período também foram iniciados a composição das equipes, seleção dos gerentes e o
planejamento propriamente dos 29 projetos, os quais foram divididos nos sete programas temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fiscalização avançada
Simplificação da outorga e licenciamento
Regulação econômica em redes convergentes
Gestão das relações de consumo
Evolução regulatória 2025
Fortalecimento institucional
Inteligência regulatória e dados setoriais

Paralelo às atividades de planejamento e execução dos projetos estão sendo realizados também os
trabalhos da Consultoria contratada que desde setembro de 2015 até dezembro de 2016 entregarão
produtos relativos aos seguintes temas:
I – Planejamento Geral
II – Modelo Regulatório
III – Inteligência Estratégica
IV – Processos e Estrutura
V – Força de Trabalho
VI – Bases de Informação
Dessa forma, há uma grande sinergia entre o desenvolvimento dos trabalhos da Consultoria e o dos 29
projetos estratégicos priorizados e aprovados pelo Conselho Diretor no PO 2015-2016. Assim sendo,
tem-se o seguinte status dos 29 projetos:
•

22 projetos foram iniciados já no segundo semestre de 2015, o que corresponde a 76%.
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•

2.5

3 projetos ainda não começaram (10%) e correspondem ao tema gestão de pessoas e
aguardam a entrega do produto V (Força de Trabalho).

Descrição e análise das ações desenvolvidas para revisão dos contratos de concessão do
Serviço de Telefonia Fixa Comutada

A cláusula 3.2 dos Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, em todas as
modalidades, previa que tais contratos poderiam ser alterados, entre outras datas, em 31 de dezembro
de 2015. Na mesma data poderia ser também alterado o Plano Geral de Metas de Universalização –
PGMU.
Diante disto, ainda em 2014 encerraram-se as Consultas Públicas nº 25 e 26, referentes às alterações
do PGMU e dos Contratos de Concessão do STFC, respectivamente. Ao longo do primeiro semestre
de 2015 as contribuições recebidas foram analisadas pela área técnica e, posteriormente, os processos
foram encaminhados à Procuradoria Federal Especializada da Anatel para Parecer. Tendo retornado à
área técnica, as propostas de alteração dos Contratos de Concessão e do PGMU foram novamente
analisadas, considerando-se os pareces emitidos pela Procuradoria Federal Especializada da Anatel, e,
em seguida, os processos foram encaminhados para deliberação do Conselho Diretor.
A alteração dos Contratos de Concessão proposta tem como premissas a preservação do equilíbrio
econômico-financeiro, a simplificação dos termos contratuais e a estabilidade regulatória. Entre os
principais temas que constam da proposta estão a ampliação da possibilidade de uso do ônus contratual
para reestruturar o plano básico, a retirada do fator de amortecimento dos critérios para reajuste de
tarifas e a eliminação do seguro-garantia e do seguro de lucros cessantes.
No que tange ao PGMU, as propostas discutidas pela Anatel junto com a sociedade e apresentadas
para deliberação ao Conselho Diretor visam a realocação mais eficiente dos recursos de
universalização frente às novas demandas do cidadão, como a redução da planta dos telefones de uso
público (orelhão) em troca da implantação de infraestrutura de backhaul que permita acesso em alta
velocidade em alguns municípios, no limite dos saldos existentes.
Cabe ressaltar que, paralelamente a este processo de revisão contratual e do PGMU, foi criado um
grupo de trabalho no âmbito do Ministério das Comunicações, com participação da Anatel, com o
intuito de realizar estudos quanto às perspectivas de evolução das concessões de telefonia fixa no país,
considerando a importância de estimular o desenvolvimento da infraestrutura de suporte à banda larga
no Brasil. Os trabalhos deste grupo estão previstos para se encerrar no início de 2016.
Frente a estes fatos, após realização de Consulta Pública específica, foi publicada a Resolução nº 659,
de 28 de dezembro de 2015, que alterou a data de alteração dos Contratos de Concessão de 31 de
dezembro de 2015 para 30 de abril de 2016.
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2.6

Gestão de multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

A Anatel, no período de 2000 a 2015, constituiu o quantitativo de 54.634 multas, o equivalente, em
termos financeiros a R$ 5.036.061.785,78. Cabe ressaltar que multas constituídas são aquelas apuradas
e consolidadas por meio de regular processo administrativo em que não seja mais cabível qualquer
recurso, encontrando-se, assim, superada a fase do contencioso administrativo. Somente após o trânsito
em julgado a sanção torna-se líquida, certa e exigível e a Anatel pode adotar as ações de cobrança
cabíveis.
Do quantitativo de sanções aplicadas e constituídas, 64,67% foi integralmente quitado, o que
corresponde a uma arrecadação de R$ 705.401.757,93. Acresça-se a esse montante o valor de R$
4.271.106,14, equivalente à parcela das multas pagas parcialmente. O Quadro 2.6.1 apesenta o
detalhamento da situação das multas constituídas pela Anatel 2000-2015.
Quadro 2.6.1 – Multas Constituídas pela Anatel 2000 - 2015
Multas Constituídas Anatel1
2000 - 2015
Montante Arrecadado Integralmente (A)
Situação
Multas Arrecadadas

Financeiro (em R$)

Percentual

705.401.757,93

14,01%

(Financeiro)

Montante Arrecadado Parcialmente (B)
Situação
Suspensas judicialmente

Parceladas
CADIN e/ou Dívida Ativa
Comunicado (CADIN) expedido
Comunicado (CADIN) em fase de notificação
Subtotal (C)

TOTAL - (A) + (B) + (C)

64,67%

Físico

Percentual

(Físico)

2

0,05%

9

0,02%

(Financeiro)

(Físico)

330.994,51

0,01%

253

0,46%

1.033.852,09

0,02%

978

1,79%

163.688,14

0,00%

127

0,23%

50.361,44

0,00%

34

0,06%

0,08%

1.401

2,56%

Financeiro (em R$)

Percentual

Físico

Percentual

2.309.485.534,65

45,86%

803

1,47%

4.271.106,14
Montante Não Arrecadado (C)

Suspensas judicialmente

35.332

2.692.209,96

Comunicado (CADIN) em fase de notificação

Situação

Percentual

Percentual

Comunicado (CADIN) expedido
Subtotal (B)

Físico

Financeiro (em R$)

Parceladas
CADIN e/ou Dívida Ativa

2

3

(Financeiro)

(Físico)

13.393.692,66

0,27%

765

1,40%

1.982.767.155,58

39,37%

14.422

26,40%

12.732.675,56

0,25%

1.363

2,49%

8.009.863,26

0,16%

548

1,00%

4.326.388.921,71

85,91%

17.901

32,77%

5.036.061.785,78

100%

54.634

100%

¹ O levantamento reflete o histórico das multas em 12/01/2016.
² Os montantes integralmente e parcialmente arrecadados correspondem ao valor principal recolhido, sem o acréscimo de juros e correção monetária.
³ O montante ainda não arrecadado corresponde ao saldo devedor principal, desconsiderando os acréscimos moratórios.
Fonte: Sigec

Em relação ao quantitativo ainda não arrecadado, a Anatel tem adotado as medidas de cobrança
necessárias. Desta forma, das 19.302 multas ainda não quitadas (B + C), a Agência já inscreveu
28,19% no Cadin e/ou em Dívida Ativa e 1,86% estão parceladas.
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Destaca-se que para um quantitativo de 1.490 multas, equivalente a R$ 12.896.363,70 foram expedidos
os comunicados para os devedores informando que o não pagamento deste débito implicaria na
inclusão do devedor no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal –
Cadin, no prazo de 75 dias (art. 2º, § 2º, da Lei nº 10.522/02), podendo acarretar, ainda, a inscrição do
nome do devedor em Dívida Ativa (art. 2º da Lei nº 6.830/02) e providências judiciais cabíveis.
Após esse prazo legal, caso não haja o pagamento, a Anatel realiza a inscrição do devedor no Cadin e
encaminha o processo para inscrição em Dívida Ativa e ajuizamento de execução fiscal1, ressalvados
os casos em que o valor do crédito seja inferior aos limites mínimos previstos no art. 1º da Portaria nº
685/2006/STN (iguais ou superiores a R$ 1.000,00 para Cadin) e no art. 3º, § 1º da Portaria nº
377/2011/AGU (limite de R$ 500,00 para Dívida Ativa).
As 582 multas em fase de notificação (Comunicado CADIN pendente de expedição), de modo geral,
correspondem a créditos recentemente constituídos de forma definitiva para os quais ainda não foi
expedido o comunicado para inscrição no Cadin.
Relativamente ao quantitativo de multas suspensas judicialmente, este representa 1,49% do total de
multas. A Anatel, por meio de sua Procuradoria, vem atuando na esfera judicial para, a partir da
decisão final, adotar as medidas de cobrança que porventura se façam necessárias. Em termos
financeiros estas respondem por 45,91% do montante constituído. Esta relação decorre do fato de que
as empresas de grande porte, as quais tendem a recorrer ao Judiciário, respondem por multas de alto
valor.
O inadimplemento das obrigações para com a Anatel pode ensejar outras implicações, tais como:
restrição da certidão negativa de débitos e o impedimento no licenciamento de novas estações. A
regularidade fiscal das prestadoras constitui-se em condição para participar de licitações, requerer
outorgas, bem como celebrar contratos com a Agência. Tal requisito se traduz em incentivo à
regularização dos débitos das empresas.

1 Em algumas Unidades da Federação, a Anatel também já iniciou o encaminhamento de processos para inscrição em Dívida Ativa e realização de
protesto extrajudicial.
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Multas Constituídas em 2015
Quadro 2.6.2 – Multas Constituídas pela Anatel em 2015
Multas Constituídas Anatel1
2015
Montante Arrecadado Integralmente (A)
Situação
Multas Arrecadadas

Financeiro (em R$)

Percentual

29.729.370,85

24,13%

(Financeiro)

Montante Arrecadado Parcialmente (B)
Situação

2

Financeiro (em R$)

Suspensas judicialmente
Parceladas

Percentual

2.108

53,98%

Físico

Percentual

(Físico)

2

Percentual
(Financeiro)

-

Físico

0,00%

-

(Físico)

0,00%

7.848,05

0,01%

13

0,33%

CADIN e/ou Dívida Ativa

18.593,23

0,02%

11

0,28%

Comunicado (CADIN) expedido

42.292,89

0,03%

25

0,64%

Comunicado (CADIN) em fase de notificação

32.709,20

0,03%

25

0,64%

101.443,37

0,08%

74

1,90%

Financeiro (em R$)

Percentual

Físico

Percentual

30.986.946,68

25,15%

27

0,69%

Subtotal (B)

Montante Não Arrecadado (C)
Situação
Suspensas judicialmente
Parceladas

3

(Financeiro)

(Físico)

2.510.307,95

2,04%

118

3,02%

47.713.261,34

38,72%

541

13,85%

Comunicado (CADIN) expedido

4.660.451,84

3,78%

583

14,93%

Comunicado (CADIN) em fase de notificação

7.525.658,56

6,11%

454

11,63%

93.396.626,37

75,79%

1.723

44,12%

123.227.440,59

100%

3.905

100%

CADIN e/ou Dívida Ativa

Subtotal (C)

TOTAL - (A) + (B) + (C)

¹ O levantamento reflete o histórico das multas em 12/01/2016.
² Os montantes integralmente e parcialmente arrecadados correspondem ao valor principal recolhido, sem o acréscimo de juros e correção monetária.
³ O montante ainda não arrecadado corresponde ao saldo devedor principal, desconsiderando os acréscimos moratórios.
Fonte: Sigec

Gráfico 2.6 – Multas Constituídas x Multas Arrecadadas

Fonte: Multas Constituídas: SIGEC; Multas Arrecadadas: SIAFI
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Em 2014, a Anatel recebeu pedido de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC de
grandes grupos econômicos como Oi, telefônica/Vivo, Embratel/Claro, Tim, GVT, Algar e Sercomtel.
Os pedidos foram analisados e, ao final do exercício 1,8 mil processos haviam sido admitidos.
Concluída a fase de admissibilidade, os processos com as respectivas propostas de celebração de TAC
passaram pela análise da Procuradoria em 2015 e estão sob avaliação na Agência.
Assim, com o início da negociação do TAC para os grandes grupos econômicos, os processos que
estavam em apuração foram incluídos nesta negociação, o que acarretou uma redução nos valores
constituídos das multas em 2015. O impacto no valor total de multas foi expressivo uma vez que os
grandes grupos econômicos participantes do TAC representam as maiores multas.
No tocante aos valores arrecadados, cabe esclarecer que a diferença identificada em 2015,
comparativamente a 2014, deve-se ao pagamento efetuado por empresa que, tendo em vista os
benefícios oferecidos pela Lei nº 12.996/2014, que concedia descontos nas multas e juros de dívidas
vencidas até 31 de dezembro de 2013, optou por recolher aos cofres públicos, à vista, do valor de 29
multas imputadas pela Agência. Aplicadas as deduções previstas, o valor devido e pago pela empresa
totalizou o montante de R$ 82.349.787,84, ou seja, sem o benefício oferecido pela Lei, o valor
arrecadado em 2014 teria sido de R$ 39 milhões, mantendo-se no mesmo patamar do valor verificado
em 2015.
As tabelas em atendimento às orientações do Tribunal de Contas da União estão apresentadas a seguir.
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ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS - Quantidade
QUANTIDADES DE MULTAS
Processo Administrativo (Não Arrecadadas)
Multas Aplicadas

Período de
Competência

Canceladas
Administrativamente

Arrecadadas

Exercícios

Quantidade

2015

2015
6.526
2014
3.188
Total
9.714
Validação do Estoque de Multas

Exercícios

2014

2.496
853
3.349
9.714

Suspensas
Multas não inscritas
Administrativamente
no CADIN

2015

1.232
1.232
3.188

Exercícios

2014

80
26
106

2015

25
25

Exercícios

2014

653
222
875

2015

276
276

2014

47
50
97

Multas com Risco de
Prescrição
Executória
Exercícios
2015

-

0
0
0

233
233

Total das Multas
Exigíveis e
Definitivamente
Exercícios

Outras
Exercícios

2014

2015

-

2014

1.139
413
1.552

0
0

Validação

2015

-

1186
463

366
366

Demais Situações

2014

599

1.649

599

Exercícios
2015

2014

2.111
367
2.478

Multas Aplicadas
por Período
Competência
2015

6.526
3.188
-

1.056
1.056

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS - Valores (R$ 1,00)
MONTANTE FINANCEIRO (R$)
Processo Administrativo (Não Arrecadadas)
Multas Aplicadas

Período
de
Competê
ncia

2015
2014
Total

Descontos

Canceladas
Administrativamente

Arrecadadas

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Validação

Suspensas
Administrativamente

Multas Exigíveis e
Definitivamente
Constituidas

Demais Situações

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Multas Aplicadas por
Período de Competência

Valores
2015

199.205.629,60 52.525,29
96.097.204,21

2014

-

2015

8.291.297,63

0,00 80.148,70

3.466.800,94

295.302.833,81 52.525,29 80.148,70

11.758.098,57

Validação do Estoque de Multas Aplicadas

2014

-

2015

6.639.951,97

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

-

104.571.607,22

-

32.523.721,36

-

47.126.526,13

-

199.205.629,60

-

4.453.478,31 12.816.541,94 121.250,88 44.727.643,09 55.204.305,65 16.744.863,37 3.866.228,85

13.686.477 32.371.791,82 96.097.204,21 96.097.204,21

4.453.478,31 19.456.493,91 121.250,88 149.299.250,31 55.204.305,65 49.268.584,73 3.866.228,85 60.813.003,11 32.371.791,82

-

-

295.302.833,81 96.097.204,21
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2014

3.188
-

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS
ARRECADAÇÃO EFETIVA (R$)
Valores efetivamente arrecadados

Período de Competência
da Multa Aplicada

Exercícios

2015

2014

2015

8.635.189,72

-

2014

4.008.799,44

4.619.781,23

Total

12.643.989,16

4.619.781,23

Indicadores de Multas das Entidades Fiscalizadoras - Acórdão 482/2013-TCU-Plenário
Subitem do Acórdão
9.6.1 Número absoluto e percentual de
pessoas físicas ou jurídicas pendentes de
inscrição no Cadin.
9.6.2 Número absoluto e percentual de
processos de cobrança de multas que (...)
sofram maiores riscos de prescrição.
9.6.3 Quantidade de multas canceladas em
instâncias administrativas, os valores
associados a estas multas e os percentuais de
cancelamento em relação ao total de multas
aplicadas anualmente.
9.6.3 Quantidade de multas suspensas em
instâncias administrativas, os valores
associados a estas multas e os percentuais de
suspensão em relação ao total de multas
aplicadas anualmente.

9.6.4 Percentuais de recolhimento de multas
(em valores e em número de multas
recolhidas)

Unid.
Qtde
Qtde
%
Qtde
Qtde
%
Qtde
Qtde
%
R$
R$
%
Qtde
Qtde
%
R$
R$
%
Qtde
Qtde
%
R$
R$
%

Multas
Não inscritas no Cadin
Exígíveis e Definitivamente Constituídas
Físico
Risco de Prescrição Executória
Exígíveis e Definitivamente Constituídas
Físico
Canceladas
Aplicadas
Físico
Canceladas
Aplicadas
Financeiro
Suspensas
Aplicadas
Físico
Suspensas
Aplicadas
Financeiro
Arrecadadas
Aplicadas
Físico
Arrecadadas
Aplicadas
Financeiro

Fórm.
a
b
a/b x 100
a
b
a/b x100
a
b
a/b x 100
c
d
c/d x 100
a
b
a/b x 100
c
d
c/d x 100
a
b
a/b x 100
c
d
c/d x 100

2015

2014

97
1.649
5,88%
0
1.649
0,00%
106
9.714
1,09%
19.456.493,91
295.302.833,81
6,59%
875
9.714
9,01%
149.299.250,31
295.302.833,81
50,56%
3.349
9.714
34,48%
11.758.098,57
295.302.833,81
3,98%

233
599
38,90%
0
599
0,00%
25
3.188
0,78%
121.250,88
96.097.204,21
0,13%
276
3.188
8,66%
55.204.305,65
96.097.204,21
57,45%
1.232
3.188
38,64%
4.453.478,31
96.097.204,21
4,63%
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2.7

Renúncia de receitas

A Anatel, em 2015, não renunciou à arrecadação de receitas sob sua administração.

2.8

Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

Previsão (2015)
Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

Previsão (2015)
Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

Previsão (2015)

Grau de execução dos projetos estratégicos
Superintendente Executiva
Desenvolver a gestão estratégica
Planejamento Estratégico
Esse indicador irá mostrar o grau de realização dos projetos estratégicos
previstos no Plano Operacional.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-

-

100%
100%

-

-

100%
100%

100%
100%

Grau de atingimento das metas dos indicadores de processos
Superintendente Executiva
Desenvolver a gestão estratégica
Planejamento Estratégico
Esse indicador irá mostrar o grau de atingimento das metas dos indicadores de
processos previstos no Plano Operacional, em percentual.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-

-

100%
53%

-

-

100%
73%

100%
73%

Percentual de realização da Agenda Regulatória 2015/2016
Superintendência de Planejamento e Regulamentação, Gabinetes dos
Conselheiros, SCD, GPR.
Aprimorar e Simplificar a Regulamentação Setorial
Elaborar Regulamentação
A Agenda Regulatória TI 2015/2016 foi elaborada e posteriormente alinhada
ao Plano Estratégico da Agência. Nela constam 31 ações de regulamentação.
Além das ações normativas, a Agenda Regulatória apresenta também o
resultado esperado de cada ação, que podem ser até três produtos: (i) relatório
de Análise das Impacto Regulatório - AIR; (ii) Consulta Pública; e/ou (iii)
aprovação final.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
59

Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

Previsão (2015)
Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

Previsão (2015)
Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

-

-

19%
-

-

-

37%
25,14%

37%
25,14%

Notificações de Débitos Expedidas
Superintendência de Administração e Finanças
Assegurar recursos e fortalecer a gestão orçamentária
Gerir Orçamento
Medir, em termos físicos, o quantitativo de notificações expedidas em relação
ao quantitativo de débitos apurados e passíveis de notificação. Meta proposta:
85%. Fonte SIGEC.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
87,72%

-

85%
-

85%
88,27% 88,28% 88,28%

85%
88,28%

Percentual de realização do PDTI
Superintendência de Gestão Interna da Informação
Intensificar e aprimorar o uso de Tecnologia de Informação na regulação
O Indicador "Percentual de realização do PDTI" abrange todos os processos
previstos para SGI
O Plano Diretor de TI 2015/2016 foi elaborado de forma alinhada com o Plano
Estratégico da Agência. No PDTI constam as 17 iniciativas estratégicas
definidas para a SGI e 81 ações vinculadas. Dessas, 55 foram previstas para
serem concluídas no ano de 2015. O indicador "Percentual de realização do
PDTI" indicará o percentual de ações iniciadas no ano. A meta anual é de 80%.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
85%

89%

80%
91%

96%

96%

80%
102%

80%
102%

Taxa de contratos de compartilhamento de infraestrutura passiva
analisados
Superintendência de Competição
Estimular a competição e a sustentabilidade do setor
Aprimorar a regulação econômica e incentivar a inovação setorial
O indicador mensura o percentual de contratos de compartilhamento
intersetorial de infraestrutura analisados dentro do universo de contratos
submetidos até o final do ciclo avaliativo. Cabe destacar que, devido a diversos
fatores, como o tempo transcorrido entre a data de protocolo dos contratos na
Agência e a efetiva disponibilização para análise da área técnica, eventuais
diligências necessárias e, ainda, tratativas com a ANEEL, propor a análise de
100% dos contratos recebidos seria inexequível.
Uma vez que o Regulamento Conjunto estabelece 30 (trinta) dias para análise
dos referidos contratos, sugere-se que o indicador apurado em um determinado
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Previsão (2015)
Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

Previsão (2015)
Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

mês reflita os contratos recebidos e analisados até o mês anterior.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-

1%

100%
52%

37%

30%

100%
61%

100%
61%

PADOs Instruídos pela Área Técnica
Superintendência de Controle de Obrigações e Superintendência de
Fiscalização
Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de
telecomunicações
Apuração de Descumprimento de Obrigações
A fórmula aplicada mede o percentual obtido o numerador resultante da
quantidade de processos instruídos em um determinado mês sobre o
denominador quantidade de processos instaurados no mesmo mês. A meta
estipulada é de 150%, que se traduz pela instrução de pelo menos 50% a mais
do número de processos que forem instaurados no período, visando estimular o
fim do passivo processual de processos ainda sem instrução de 1ª instância.
É necessário ressaltar que o presente indicador é resultado do trabalho
desenvolvido pela Superintendência de Controle de Obrigações (SCO) e da
Superintendência de Fiscalização (SFI), ambas com competência de realizar
instruções processuais nos Pados da Agência.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
294%

296%

150%
349%

627%

773%

150%
2062%

150%
275%

Previsão (2015)

Taxa de Solicitações de Usuários Registradas e Resolvidas no Prazo
Superintendência de Relações com Consumidores
Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de
telecomunicações
Tratar solicitações de Usuários dos serviços de telecomunicações
Este indicador tem como objetivo acompanhar o desempenho do processo no
que tange ao tratamento das solicitações registrado pelos usuários no sistema
Focus da Anatel. O cálculo desse indicador observa o volume de tratativas
realizadas pelos órgãos internos da Anatel e das Empresas Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Meta
Realizado

90%
90%
80,96% 96,28% 96,34% 96,42% 96,36% 97,83%

Indicador

Percentual de homologações emitidas em até 45 (quarenta e cinco) dias no
mês de observação
Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação
Aperfeiçoar a gestão de recursos à prestação do serviço

Órgão/Equipe
Objetivo

90%
95,30%
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Estratégico
Processo
Descrição

Certificação e Homologação de Produtos
A ORCN sugere a inclusão do indicador do processo de Homologação como o
percentual de homologações emitidas em até 45 (quarenta e cinco) dias no mês
de observação. A meta a ser cumprida é de 80% como o percentual médio
observado durante todo o período avaliativo de um ano.
Acompanhamento

Previsão (2015)
Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

Previsão (2015)
Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

3ºTRI
Jul

89%

4ºTRI

Ago

Set

96%

80%
97%

Out

98%

Nov

Dez

Acumulado

99%

80%
99%

80%
98%

Percentual de pedidos iniciais de outorga do SCM analisados dentro do
prazo de 60 dias
Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação
Otimizar a outorga e o licenciamento de estações
Outorga
O indicador visa mensurar a eficiência do processo de outorga, devendo-se
analisar os pedidos iniciais de autorização para a prestação do SCM dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias, tendo como marco inicial o recebimento do
documento pela SOR e como marco final a emissão do Ofício de exigência ou
Informe.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Previsão (2015)

80%
80%
80%
91%
79%
88%
82%
89%
97%
87%
Atualização das normas de fiscalização
Superintendência de Fiscalização
Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de
telecomunicações
Elaborar/revisar normas de fiscalização
Percentual das normas de fiscalização vigentes e atualizadas em relação a todas
as normas de fiscalização necessárias às ações de fiscalização.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Meta
Realizado

40,35%
46,49%
22,73% 24,24% 24,24% 24,24% 34,19% 43,59%

Indicador

Percentual de horas de fiscalização utilizadas em finalidades de interesse
social
Superintendência de Fiscalização
Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de
telecomunicações
Executar ações de fiscalização
Realizar no mínimo 80% das horas de fiscalização destinadas aos serviços de

Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

46,49%
43,59%
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Previsão (2015)

interesse coletivo em finalidades de interesse social.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado

Meta
Realizado

80%
80%
67,75% 69,25% 70,60% 71,77% 73,28% 74,02%

Indicador

Publicação de notícias no Teia referentes ao andamento do Planejamento
Estratégico
Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social (APC)
Aprimorar a transparência e a participação social

Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição
Previsão (2015)
Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

Previsão (2015)
Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

Previsão (2015)
Meta
Realizado

Promover ações de comunicação interna
Quantidade de matérias publicadas por trimestre
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI

80%
74,02%

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

Elaborar relatórios das atividades realizadas no âmbito do FUNTTEL
Assessoria Técnica
Aprimorar a regulação econômica e incentivar a inovação no setor
Coordenar Políticas de Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e
assessorar o Conselho Diretor nas atividades relacionadas ao Funttel
Relatório com as principais atividades e decisões tomadas pelo Conselho
Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico de Telecomunicações
(Funttel), que a Anatel tem a responsabilidade legal gerir os recursos
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
1

-

1
-

1

-

1
-

2
2

Índice de Satisfação de Atendimento da ARI (ISAA)
Assessoria de Relações Institucionais – ARI
Aprimorar a transparência e a participação social
Promover relacionamento institucional da ANATEL
O índice deve aferir o grau de satisfação das instituições ou representantes das
instituições com o atendimento da equipe da ARI.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-

-

70%
-

-

-

70%
-

-
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Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

Previsão (2015)
Meta
Realizado
Indicador
Órgão/Equipe
Objetivo
Estratégico
Processo
Descrição

Previsão (2015)
Meta
Realizado

Orientação aos servidores da Agência
Corregedoria
Promover a gestão por resultados
Realizar Correição
Abordagem preventiva de orientação aos servidores e áreas internas da Agência
com base em diagnósticos dos demais processos de negócio sob
responsabilidade da Corregedoria, a saber: Coordenar estágio probatório,
Instaurar Processo Administrativo Disciplinar (PAD), Instaurar Processo de
Sindicância Punitiva (SP), Investigação Preliminar, Realizar Correição. Tratase de uma retroalimentação com o intuito de aumentar o nível de informação e
atenção aos principais problemas vivenciados nos processos correicionais.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-

-

-

-

-

100%
100%

100%
100%

Quantidade de auditorias realizadas frente ao planejamento anual
Auditoria Interna
Promover a gestão por resultados
Realizar Auditoria Interna
Indicador cujo objetivo é avaliar trimestralmente a execução das atividades de
auditoria diante do planejamento para o exercício.
Acompanhamento
3ºTRI
4ºTRI
Acumulado
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
30%

30%

100%
30%

60%

70%

100%
100%

100%
100%

O Quadro 2.8.1 apresenta o resumo dos resultados parciais do Plano Operacional até dez/2015.
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Quadro 2.8.1 – Resumo das Metas Institucionais – Até dez/2015

Até dez/2015
Órgão
SUE

Indicador

Meta
Acumulada
projetos
100%

Grau de execução dos
estratégicos
SUE
Grau de atingimento das metas dos
indicadores de processos
SPR
Percentual de realização da Agenda
Regulatória 2015/2016
SAF
Notificações de Débitos Expedidas
SGI
Percentual de realização do PDTI
SCP
Taxa
de
contratos
de
compartilhamento de infraestrutura
passiva analisados
SCO/SFI PADOs Instruídos pela Área Técnica
SRC
Taxa de Solicitações de Usuários
Registradas e Resolvidas no Prazo
SOR
Percentual de homologações emitidas
em até 45 (quarenta e cinco) dias no
mês de observação
SOR
Percentual de pedidos iniciais de
outorga do SCM analisados dentro do
prazo de 60 dias
SFI
Atualidade das normas de fiscalização
SFI
Percentual de horas de fiscalização
utilizadas em finalidades de interesse
social
APC
Publicação de notícias no Teia
referentes
ao
andamento
do
Planejamento Estratégico
ATC
Elaborar relatórios das atividades
realizadas no âmbito do FUNTTEL
ARI
Índice de Satisfação de Atendimento
da ARI (ISAA)
CRG
Orientação aos servidores da Agência
AUD
Quantidade de auditorias realizadas
frente ao planejamento anual

Realizado

Resultado
Parcial

100%

100%

73%

37%

25,14%

85%
80%
100%

88,28%
102%
61%

150%
90%

275%
95,30%

80%

98%

80%

87%

46,49%
80%

43,59%
74,02%

100%

100%

2

2

-

-

100%
100%

100%
100%

Legenda:
Indicador que atingiu ou superou a meta
Indicador cujo resultado está com até 10% abaixo da meta
Indicador cujo resultado está com mais de 10% abaixo da meta
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Análise
Os indicadores de processo apresentam um grau de atingimento das metas de 73%, ou seja, dos 15
indicadores acompanhados, 11 atingiram as metas propostas no período e 4 (quatro) não atingiram.
Destaca-se que dois indicadores não foram considerados no cálculo do grau de atingimento. O
indicador “Índice de Satisfação de Atendimento da ARI (ISSA)” de responsabilidade da Assessoria de
Relações Institucionais - ARI uma vez que o órgão solicitou a suspensão temporária de seu
acompanhamento devido ao mapeamento do novo processo de Relacionamento Institucional que está
sendo realizado pela Consultoria (produto III) no âmbito do planejamento estratégico e da falta de
ferramenta para aferir o indicador. A ARI está trabalhando em uma solução técnica que possibilite a
realização da pesquisa de satisfação do ISSA. Assim que a ferramenta estiver em funcionamento será
possível auferir dados para compor o indicador e o próprio indicador “Grau de atingimento das metas
dos indicadores de processos” que representa o resultado do total de indicadores de processos do PO
2015-2016.
Os indicadores “Atualidade das normas de fiscalização” e “Percentual de horas de fiscalização
utilizadas em finalidades de interesse social” de competência da Superintendência de Fiscalização
apresentaram resultado próximo à meta com diferença de 2,9% e 5,98% respectivamente.
O indicador “Percentual de realização da Agenda Regulatória 2015/2016”, apresentou resultado de
25,14% frente aos 37% da meta proposta, com uma diferença de 11,86%. No entanto, a
Superintendência de Planejamento e Regulamentação informou que a meta de 37% (até dez/2015) foi
planejada em relação à proposta de Agenda Regulatória encaminhada ao Conselho Diretor. Como
houve algumas adequações na Agenda, cuja aprovação foi realizada em 11 de dezembro de 2015, por
meio da Portaria nº 1.003, haverá a necessidade de se propor uma adequação das metas, no caso seria
de 25%.
O indicador “Taxa de contratos de compartilhamento de infraestrutura passiva analisada”, apresentou
resultado de 61% frente aos 100% da meta proposta, com uma diferença de 39%. Cabe ressaltar que
esse indicador tem a tendência de se comportar de maneira crescente, uma vez que o passivo do ciclo
anterior vai sendo gradativamente analisado, assim como também os contratos protocolados mês a mês
pela Aneel. Desse modo, ao final do ciclo a meta de 100% poderá ser alcançada.
Quanto ao indicador “Percentual de realização do PDTI”, o resultado apresentado de 102% foi obtido
por meio do cálculo do somatório das ações concluídas e em andamento dividido pelo total de ações
previstas no ano. Tal resultado expressivo foi possível em decorrência do número de ações em
andamento e pela vigência do PDTI, 2015-2016, onde as execuções foram iniciadas em 2015 para
término no segundo ano de vigência.
Cabe ressaltar que os resultados dos indicadores observados até a data de 31/12/2015 são parciais, não
representando o resultado final da análise, uma vez que o período de monitoramento do Plano
Operacional 2015-2016 se estende até 31/12/2016.

2.9

Análise do impacto gerado no setor de telecomunicações decorrentes da atuação da Anatel

A atuação da Anatel em 2015 resultou em ganhos para o setor de telecomunicações nos aspectos:
preço, expansão da banda larga fixa e aumento de cobertura da rede móvel.
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No tocante à preço, é relevante ressaltar que o valor do minuto na rede móvel caiu de R$ 0,17 em 2012
para R$ 0,12 em 2015. Esse decréscimo é particularmente importante quando analisado perante a
inflação acumulada para o mesmo período, que foi de 32 % (IPCA).
A ampliação das redes possibilitou um aumento significativo de usuários na internet. Atualmente, o
Brasil conta com mais de 25 milhões de acessos em banda larga fixa sendo que, a adição de usuários
foi mais significativa para as velocidades superiores a 2 Mbps.
Em razão das obrigações impostas nos editais de rádiofrequência e na regulamentação, identificou-se
um aumento significativo da cobertura da telefonia móvel. Em razão disso, todos os municípios são
atendidos pelo Serviço Móvel Pessoal (SMP) por pelo menos uma prestadora. Desse universo, 77,02%
dos municípios são atendidos por tecnologias de banda larga móvel.

2.10 Informações sobre ações desenvolvidas pelas unidades técnicas específicas

2.10.1 Superintendência de Planejamento e Regulamentação
A Superintendência de Planejamento e Regulamentação - SPR, em 2015, além dos temas de Planejamento
Estratégico, Plano Plurianual, Universalização das Telecomunicações, já abordados em outros itens deste
relatório, desempenhou atividades voltadas ao arcabouço regulatório das telecomunicações.

Em 2015, foram aprovadas 14 (catorze) Resoluções, além de dois Editais de Licitação, com vista à
regulação dos serviços de telecomunicações, com destaque para questões referentes ao uso do espectro
de radiofrequências, à universalização e ampliação do acesso aos serviços, à promoção da competição, à
massificação do acesso a serviços de conexão em banda larga, além de outros benefícios aos
consumidores. Destacam-se:
• Aprovação do Regulamento sobre Gestão de Risco das Redes de Telecomunicações e Uso de
Serviços de Telecomunicações em Desastres, Situações de Emergência e Estado de Calamidade
Pública, que estabelece definições e procedimentos, a fim de possibilitar à Anatel obter informações
relevantes e atuar previamente junto às operadoras, para que elas implementem ações contra
ameaças e vulnerabilidade das redes de telecomunicações, de forma a mitigar riscos e evitar
indisponibilidade dos serviços, além de permitir o acompanhamento de indicadores de desempenho
das redes, possibilitando a identificação de Municípios críticos quanto à qualidade.

• Aprovação do Regulamento sobre as Condições de Aferição do Grau de Satisfação e da Qualidade
Percebida Junto aos Usuários de Serviços de Telecomunicações, que disciplina as condições para a
realização anual de pesquisas de opinião pela Anatel.
• Aprovação do Regulamento de Acompanhamento de Compromissos de Aquisição de Produtos e
Sistemas Nacionais e de regras específicas para o cumprimento do Compromisso de Aquisição de
Produtos de Tecnologia Nacional, que visam fomentar e promover a indústria nacional no setor de
telecomunicações, por meio de investimentos em aquisições de produtos e sistemas aderentes ao
Processo Produtivo Básico brasileiro, bem como tecnologia desenvolvida no país.
• Realização de licitação de quatro direitos de exploração de satélites, pelo prazo de 15 anos,
prorrogável uma única vez pelo mesmo período, no valor de R$ 183,7 milhões – ágio médio de
69,55% sobre o preço mínimo de R$ 27 milhões. Tal medida contribui para a melhoria da qualidade
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dos serviços principalmente em áreas mais remotas, que dependem dos meios de comunicações
satelitais.
• Publicação de aviso de edital de licitação de faixas de radiofrequência associadas à exploração dos
serviços de telefonia móvel, acesso à Internet em banda larga fixa e de serviços de comunicação
como de rádio táxi, visando à ampliação da cobertura desses serviços de telecomunicações e ao
reforço da infraestrutura em localidades que geralmente não atraem grandes prestadores, mas são de
interesse de pequenos e médios provedores, os quais terão condições facilitadas para participação,
como a possibilidade de aquisição de lotes em nível municipal e pagamento parcelado.
• Destinação das faixas de radiofrequências para o Serviço de Acesso Condicionado, que objetiva
atender à necessidade de expansão dos serviços de TV por Assinatura para distribuição de
conteúdos, fomentar a competição e a diversidade dos serviços de telecomunicações, novos
investimentos no setor, além de promover a indústria nacional.
• Alteração do Plano Geral de Metas de Competição, que prorroga até 2019 a atual forma de cobrança
de Valor de Uso Móvel (VU-M) para empresas não detentoras de Poder de Mercado Significativo,
quando ocorrerá a redução a custo deste valor. Tal medida representa assimetria regulatória em prol
das prestadoras sem Poder de Mercado Significativo, além de um incentivo à competição.
• Alteração da Cláusula 3.2 do Contratos de Concessão para prestação do Serviço Telefônico Fixo
Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, de
forma a fixar, em 30 de abril de 2016, o prazo para realização de alterações relativas ao
estabelecimento de novos condicionamentos, novas metas para universalização e para qualidade,
referentes ao período de 2016 à 2020.
Sobre os Regulamentos em elaboração na Anatel em 2015, já submetidos à consulta pública e que terão
continuidade em 2016, cabe destacar:
1) proposta de Regulamento Geral de Acessibilidade em Telecomunicações;
2) revisão dos grupos detentores de Poder de Mercado Significativo (PMS) nos mercados
relevantes, no âmbito da implementação do PGMC;
3) proposta de novo Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação
Restrita;
4) proposta de Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências e de alteração do
Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequências;
5) revisão do Regulamento sobre Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e
Eletromagnéticos na Faixa de Radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz;
6) revisão do Regulamento de Compartilhamento de Infraestrutura entre Prestadoras de Serviços
de Telecomunicações;
7) revisão dos Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades
Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, para o período de 2016 à
2020; e
8) elaboração de proposta do novo Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço
Telefônico Fixo Comutado, que está relacionada à revisão dos Contratos de Concessão desse
serviço.
Além disso, outros importantes instrumentos regulatórios terão continuidade em 2016, tais como:
1) estudo dos mercados relevantes, no âmbito da implementação do PGMC;
2) revisão do Regulamento Geral de Interconexão (RGI);
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3) proposta do Regulamento de Homologação das Ofertas de Referência de Produtos do
Atacado (RHORPA);
4) desligamento do sinal analógico da TV aberta, com o início das transmissões 100% digitais;
5) início da implantação da versão 6 do protocolo de comunicação da Internet, o IPv6, pelas
prestadoras do Serviço Móvel Pessoal;
6) desenvolvimento de aplicativo para smartphones de Comparador para Consumo Consciente
de Telecomunicações e
7) conclusão da implementação do nono dígito.
Há que se ressaltar ainda, outras relevantes ações executadas pela Anatel que envolveram a participação da
Superintendência de Planejamento e Regulamentação – SPR em 2015. A saber:

• Lançamento do aplicativo Anatel Consumidor, que permite ao consumidor registrar e acompanhar,
eletronicamente, o andamento de reclamações contra as prestadoras de serviços de
telecomunicações, bem como sugestões e pedidos de informação. A ferramenta possibilita a Anatel
monitorar a quantidade, o motivo e o tempo de resposta relativo às reclamações dos usuários dos
serviços, a fim de atuar de forma preventiva ou mesmo aprimorar as regras existentes.
• Vigência de novas regras do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações que tornem mais transparentes as condições de contratação e prestação dos
serviços, a serem publicadas no sítio das prestadoras na Internet.
• Acréscimo do nono dígito aos números dos telefones celulares nos Estados de Alagoas, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais e Sergipe.
2.10.2 Superintendência de Fiscalização
As Diretrizes de Fiscalização para os exercícios de 2015 e 2016 - aprovadas pelo Conselho Diretor da
Anatel em novembro de 2014 - estabeleceram sete temas prioritários para as ações de fiscalização
desenvolvidas pela Agência:
•
•
•
•
•
•
•

Termos de Ajustamento de Conduta;
Direitos e Garantias Gerais dos Consumidores ( Regulamento Geral de Direitos
do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC);
Qualidade da banda larga no Serviço Móvel Pessoal -SMP e no Serviço de
Comunicação Multimídia - SCM;
Redes do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC;
Telefones de Uso Público - TUPs nas regiões Norte e Nordeste;
Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro e outros eventos nacionais; e
Plano Geral de Metas para a Universalização - PGMU na Região Norte e em
áreas indígenas.

Cabe esclarecer que a indicação dos temas prioritários define aspectos como abrangência, urgência,
alocação de recursos e profundidade das atividades de fiscalização da Anatel. Além desses temas,
foram contemplados no planejamento da fiscalização para o período outros assuntos, como as ações
relacionadas aos serviços de radiodifusão, demandadas pelo Ministério das Comunicações.
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As ações de fiscalização tiveram como foco principal a verificação do cumprimento de obrigações
relativas aos direitos dos usuários e a qualidade dos serviços de telecomunicações de interesse coletivo
prestados nos regimes público e privado.
Em 2015, a Agência realizou 9.333 (nove mil, trezentas e trinta e três) ações de fiscalização, sendo
5.394 planejadas e 3.939 pontuais. Tais ações demandaram 378,9 mil horas de trabalho ao longo do
ano. Com esse resultado, a Anatel conseguiu realizar 74% das ações previstas para o exercício. O
quadro a seguir apresenta as ações de fiscalização classificadas por tema.
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Quadro 2.10.2.1 – Ações de Fiscalização em 2015 – Por Tema
Temas

Ações
3

% Ações
0,0%

Horas
2552

% Horas
0,7%

Cadastro e habilitação de estações moveis do SMP

3

0,0%

2552

0,7%

Canais de atendimento ao consumidor

5

0,1%

1286

0,3%

Call Center

5

0,1%

1286

0,3%

Relacionamento pós-venda

251

2,7%

39084

10,3%

Defesa dos Direitos dos Assinantes

45

0,5%

11169

2,9%

Direitos e Garantias dos Usuários

73

0,8%

11753

3,1%

Obrigações contratuais

84

0,9%

9083

2,4%

Regulamento

48

0,5%

6902

1,8%

Lista telefônica obrigatória e gratuita/ Serviço 102

1

0,0%

176

0,0%

Portabilidade

106

1,1%

7191

1,9%

Portabilidade

106

1,1%

7191

1,9%

Cobrança de serviços

62

0,7%

12614

3,3%

Faturamento/planos de serviços

31

0,3%

7169

1,9%

Processos de Tarifação

31

0,3%

5444

1,4%

Qualidade

61

0,7%

22004

5,8%

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ SCM)

5

0,1%

6102

1,6%

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ SMP)

46

0,5%

13103

3,5%

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ STFC)

4

0,0%

682

0,2%

Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ TVA)

3

0,0%

1212

0,3%

Oferta e contratação de serviços

Interrupções Sistêmicas

3

0,0%

905

0,2%

Área de cobertura

40

0,4%

10124

2,7%

Área de cobertura do SMP

40

0,4%

10124

2,7%

Universalização

49

0,5%

10448

2,8%

Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU)

49

0,5%

10448

2,8%

Outorga

210

2,3%

10436

2,8%

Licenciamento de Estação de Telecomunicações

21

0,2%

1551

0,4%

Licenciamento inicial

1

0,0%

72

0,0%

Licenciamento por alteração técnica

2

0,0%

16

0,0%

Licenciamento por renovação de outorga

1

0,0%

21

0,0%

Correção de irregularidades

6

0,1%

207

0,1%

Operação em desacordo com os dados técnicos aprovados

90

1,0%

3150

0,8%

Entidade outorgada operando sem licenciar estação

24

0,3%

916

0,2%

Parâmetros técnicos de TV por assinatura

1

0,0%

62

0,0%

Uso não autorizado do espectro caducidade/renúncia/cassação

7

0,1%

185

0,0%

Entidade outorgada usando freqüências não autorizadas

6

0,1%

168

0,0%

Terceirização irregular no SCM

14

0,2%

454

0,1%

Transferência irregular de outorga

37

0,4%

3630

1,0%

Tributário

3.449

37,0%

53680

14,2%

Fundo para a Universalização das Telecomunicações (FUST)

1.826

19,6%

30754

8,1%

Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL)

1.613

17,3%

20813

5,5%

Outras obrigações tributárias econômicas ou financeiras

10

0,1%

2112

0,6%

Econômico

18

0,2%

3702

1,0%

Controle patrimonial e bens reversíveis

6

0,1%

2680

0,7%

Combate a práticas anticoncorrenciais

12

0,1%

1022

0,3%

Infraestrutura e funcionamento de redes

30

0,3%

8317

2,2%

Instalação e Funcionamento de Redes

18

0,2%

4374

1,2%

Rede de telecomunicações

4

0,0%

1672

0,4%

Obrigações sobre interconexões

8

0,1%

2270

0,6%

Certificação

250

2,7%

12432

3,3%

Obrigações de homologação/certificação de produtos

201

2,2%

10357

2,7%

Outras obrigações técnicas e contratuais

44

0,5%

1993

0,5%

Verificar se entidade ainda não entrou em operação em caráter comercial

5

0,1%

80

0,0%

2.656

28,5%

100363

26,5%
3,9%

Uso do espectro e órbita e recursos de numeração
Vistoria técnica

523

5,6%

14802

1.072

11,5%

30020

7,9%

Radiointerferência demais casos

151

1,6%

6129

1,6%

Radiointerferência interesse comercial

236

2,5%

14726

3,9%

Radiointerferência risco à vida

99

1,1%

5532

1,5%

Radiointerferência internacional

4

0,0%

259

0,1%

193

2,1%

5621

1,5%

2

0,0%

857

0,2%

Vistoria técnica de rotina

Aferição do nível de radiação não-ionizante - RNI e outras obrigações afins
Recursos de numeração
Demandas do Sistema de Gestão e Monitoragem do Espectro (SGME)

329

3,5%

16430

4,3%

Uso temporário do espectro

47

0,5%

5983

1,6%

1.933

20,7%

74852

19,8%

772

8,3%

30690

8,1%

1.091

11,7%

40781

10,8%

Clandestinidade
Prestação de serviço de telecomunicação sem outorga (clandestinidade) infração ao art.131
Uso não autorizado do espectro infração ao art.163
Atendimento a Mandado de Busca e Apreensão

70

0,8%

3380

0,9%

Conteúdo de serviços de radiodifusão

202

2,2%

8748

2,3%

Fiscalização de Conteúdo (Radiodifusão comercial/educativa)

92

1,0%

5100

1,3%

Fiscalização de Conteúdo Cronometria

3

0,0%

180

0,0%
0,2%

Fiscalização de Conteúdo Radcom

30

0,3%

706

Testes de utilização de TV digital

2

0,0%

24

0,0%

Demandas da Rede Nacional de Radiovideometria (RNR)

19

0,2%

1133

0,3%

Atender solicitação específica (técnica/conteúdo)

56

0,6%

1603

0,4%

Estudos e avaliações

8

0,1%

1003

0,3%

Estudos e Avaliações

8

0,1%

1003

0,3%

9.333

100,0%

378845

100,0%

Total

Fonte: Sistema de Fiscalização- RADAR
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Quadro 2.10.2.2 – Ações de Fiscalização em 2015 – Por Serviço

Tipo de Serviço

Ações

% Ações

Horas

% Horas

Auxiliar de radiodifusão e correlatos

28

0,3%

1635

0,4%

Auxiliar radiodif.- reportagem externa

6

0,1%

352

0,1%

Auxiliar radiodif.- transmissão de programas

93

1,0%

2005

0,5%

Distrib. Sinais tv/áudio p/assinatura via satélite

4

0,0%

330

0,1%

Espec.distrib.sinais multiponto/multicanal

3

0,0%

288

0,1%

Especial de repetição de tv - satélite

1

0,0%

6

0,0%

Especial de supervisão e controle/terceiros

3

0,0%

141

0,0%

Especial de televisão por assinatura

1

0,0%

30

0,0%

Exploração de satélite e estacoes de acesso

7

0,1%

1211

0,3%

Funttel

1.613

17,3%

20813

5,5%

Fust

1.826

19,6%

30754

8,1%

147

1,6%

5231

1,4%

Limitado especializado

9

0,1%

424

0,1%

Limitado especializado por satélite

2

0,0%

137

0,0%

188

2,0%

6572

1,7%

8

0,1%

1075

0,3%

Limitado privado por satélite

12

0,1%

1100

0,3%

Móvel aeronáutico (estações de aeronave)

409

4,4%

20821

5,5%

Móvel marítimo (estações de navio)

12

0,1%

1164

0,3%

Geradora de radiodifusão de sons e imagens - digital

Limitado privado
Limitado privado estações itinerantes

Móvel marítimo especializado

2

0,0%

111

0,0%

Plano básico de radiodifusão de sons e imagens - digital

8

0,1%

594

0,2%

Rádio do cidadão

142

1,5%

1928

0,5%

Radioamador

47

0,5%

1753

0,5%

Radiocomunicação aeronáutica público - restrito

1

0,0%

55

0,0%

Radiodifusão comunitária

691

7,4%

18682

4,9%

Radiodifusão de sons e imagens

110

1,2%

6717

1,8%

1.494

16,0%

51571

13,6%

Radiodifusão sonora em frequência modulada
Radiodifusão sonora em onda média

378

4,1%

10921

2,9%

Radiodifusão sonora em onda tropical

14

0,2%

276

0,1%

Radiodifusão sonora em ondas curtas

5

0,1%

150

0,0%

Radioenlaces associados ao SCM

14

0,2%

1022

0,3%

Radioenlaces associados ao serviço de rádiotaxi

1

0,0%

13

0,0%

Radioenlaces associados ao SMP

2

0,0%

48

0,0%

Retransmissão de radiodifusão de sons e imagens - digital

10

0,1%

114

0,0%

Retransmissão de tv

300

3,2%

6852

1,8%

Serviço de acesso condicionado

65

0,7%

13325

3,5%

Serviço de comunicação multimídia - SCM

718

7,7%

48219

12,7%

Serviço de comunicação multimídia - est. Terrena

2

0,0%

52

0,0%

Serviço de monitoragem do espectro

10

0,1%

820

0,2%

Serviço de radiação restrita

136

1,5%

6398

1,7%

Serviço de radiotáxi especializado

8

0,1%

755

0,2%

Serviço de radiotáxi privado

11

0,1%

505

0,1%

Serviço de rede especializado p/satélite

1

0,0%

40

0,0%

Serviço especial de repetição de sinais de tv e vídeo

1

0,0%

42

0,0%

Serviço limitado móvel privativo

1

0,0%

65

0,0%

Serviço móvel especializado

3

0,0%

79

0,0%

Serviço móvel global por satélite (SGMS)

3

0,0%

113

0,0%

505

5,4%

61989

16,4%

2

0,0%

62

0,0%

Serviço telefônico fixo comutado - STFC

223

2,4%

44692

11,8%

Serviço uso temporário do espectro

30

0,3%

4986

1,3%

STFC/radiotelefônico - estações terrestres

4

0,0%

155

0,0%

Serviço móvel pessoal - SMP
Serviço SLMP prestado a determinados grupos de usuários

Tv a cabo
Total

19

0,2%

1627

0,4%

9.333

100,0%

378845

100,0%

Fonte: Sistema de Fiscalização- RADAR
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Combate a não outorgadas
Em 2015, das 9.333 ações de fiscalização realizadas, 1.933 tiveram o objetivo de verificar a prestação
de serviço sem outorga e/ou sem autorização para uso do espectro – 54,3% (1.050 ações) originadas
por denúncias e 45,7% (883 ações) por iniciativa da Agência. Essas ações de fiscalização resultaram
na interrupção de 585 estações não outorgadas. Especificamente, 266 (45,4%) interrupções ocorreram
de ações originadas por denúncias e 319 (54,6%) decorrentes de ações proativas da Anatel.
Radiointerferências
De modo a garantir o uso eficiente do espectro, a Anatel desenvolveu, no decorrer de 2015, 490 ações
de combate à radiointerferência, atividades que têm impacto direto na segurança da sociedade, uma
vez que as interferências podem:
• prejudicar a navegação dos aviões comerciais e aumentar as chances de acidentes
aéreos;
• resultar em redução na qualidade, ou indisponibilidade de serviços como o Serviço
Móvel Pessoal, comprometendo serviços públicos – como bombeiros, polícia,
ambulâncias; e
• degradar ou interromper transmissões em canais de televisão e rádio.
Radiomonitoração de Satélites Geoestacionários
O processo de radiomonitoração de satélites geoestacionários teve grandes avanços no ano de 2015.
Foram desenvolvidos procedimentos que permitiram o aumento da precisão e a diminuição do tempo
de processamento para a localização de estações interferentes.
Ao longo de 2015, foram resolvidos oito casos de interferência, dentre os quais se destaca a solução de
interferência que prejudicava o sistema de controle de tráfego aéreo nas Regiões Sul e Nordeste do
país. Além desses casos, foram realizados quatro testes operacionais, relacionados à monitoração de
satélites, à geolocalização de sinais interferentes e à abrangência de atuação da Estação de
Radiomonitoração de Satélites da Anatel - EMSAT.
Além disso, para 2016 estão programados novos testes com utilização de apoio aéreo, em parceria com
o Ministério da Defesa, de forma a maximizar a probabilidade de sucesso na busca do sinal
interferente.
Grandes Eventos Internacionais
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 reunirão cerca de 15 mil atletas de 206 países e 65
modalidades esportivas. As disputas ocorrerão em 33 locais de competição espalhados em quatro
regiões da cidade do Rio de Janeiro e em cidades que sediarão jogos de futebol.
Em 2015, a Anatel participou de eventos-teste preparatórios para os Jogos, incluindo a fase final da
Liga Mundial de Vôlei e competições de triatlo, remo, hipismo, vela e tiro com arco, além de testes
específicos de equipamentos e frequências com o Comitê Rio 2016.
Além de garantir o espectro livre de interferências nos eventos, a Agência pôde identificar
necessidades técnicas e logísticas para os Jogos, com foco principal nas demandas de monitoração do
espectro, prevenção, solução de interferências e combate ao uso não autorizado de radiofrequência,
73

bem como realizar testes de monitoração de emissões de sinais de satélites utilizados durante a
transmissão dos eventos para o Brasil e exterior.
Em conjunto com o Ministério das Comunicações e com o Comitê Rio 2016, a Agência atuou no
planejamento das redes das prestadoras de telecomunicações visando à ampliação de cobertura e a
garantia da qualidade dos serviços tanto nos locais de competição como nos pontos turísticos.
2.10.3 Superintendência de Controle de Obrigações
A atuação da Superintendência de Controle de Obrigações - SCO esteve relacionada aos seguintes temas
em 2015:

Principais medidas cautelares tomadas e seus motivos.
No âmbito da Superintendência de Controle de Obrigações SCO, a constatação de infrações, indícios
de infrações ou riscos potenciais leva, em regra, à apuração em Procedimentos de Acompanhamento e
Controle (PAC) e Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações - Pado.
Todavia, há situações onde o tempo de trâmite até a decisão final pode causar prejuízo continuado ao
serviço e aos consumidores e/ou agravamento da conduta infrativa. Nesses casos, a Superintendência
faz uso da prerrogativa de adoção de medida cautelar, determinando o cumprimento determinada ação
ou de cessação da prática, por exemplo.
Nesse sentido, foram adotadas, em 2015, a seguintes medidas cautelares pela SCO:
1. Municípios Críticos em determinados indicadores de rede
•
•
•
•
•
•
•

Claro (Despacho Decisório Cautelar n° 2462/2015-COQL/SCO);
Oi (Despacho Decisório Cautelar n° 2466/2015-COQL/SCO);
Vivo (Despacho Decisório Cautelar n° 2461/2015-COQL/SCO);
Tim (Despacho Decisório Cautelar n° 2460/2015-COQL/SCO);
Algar (Despacho Decisório Cautelar n° 2466/2015-COQL/SCO);
Nextel (Despacho Decisório Cautelar n° 2778/2015-COQL/SCO);
Sercomtel (Despacho Decisório Cautelar n° 2463/2015-COQL/SCO).

A Anatel determinou às operadoras, acima listadas, patamares mínimos de qualidade da rede da
telefonia móvel para todos os municípios brasileiros, com prioridade para aqueles atendidos por apenas
uma empresa.
Os Despachos Cautelares determinaram que, na média trimestral, nenhum município poderá ter
resultados abaixo de 85% para os indicadores de Acesso às Redes de Voz e de Dados e acima de 5%
para os indicadores de Queda de Voz e de Dados, a partir de:
• 6 (seis) meses para os municípios atendidos exclusivamente por uma operadora;
• 9 (nove) meses para os municípios atendidos por duas operadoras;
• 15 (quinze) meses para todos os demais municípios.
Os resultados são consolidados pelas equipes de fiscalização da Agência, que coletam dados de todas
as estações de todos os municípios brasileiros. O Gráfico 2.10.3 demonstra a evolução do
monitoramento dos Municípios Críticos, considerando todas as prestadoras envolvidas.
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Gráfico 2.10.3 – Número de municípios com ao menos um indicador crítico - Brasil

Portanto, como resultado deste acompanhamento ao longo de 2015, é possível observar a redução
significativa no quantitativo de Municípios com indicadores de qualidade em patamares críticos.
Além da aferição do cumprimento das obrigações estabelecidas nas cautelares, os indicadores
encontram-se disponibilizados para acesso público no portal da Agência na internet. A granularidade
das informações divulgadas se dá em nível municipal, e estão no site da Anatel:
http://gatewaysiec.anatel.gov.br:
Figura 2.10.3.1: Indicadores de Cumprimento de Obrigações

2. Indicadores Críticos da Oi S.A
• Despacho Decisório Cautelar nº 564/2015-COQL/SCO
Pelo despacho supracitado a Anatel determinou à concessionária do Serviço Telefônico Fixo
Comutado - STFC o alcance dos resultados previstos no seu plano emergencial, para os indicadores de:
taxa de atendimento às solicitações de reparos de acessos individuais (ARI); taxa de atendimento de
reparo de TUP/TAP (ART); número de solicitações de reparo de acessos individuais (RAI); taxa de
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atendimento às solicitações de mudança de endereço (END) e número de solicitações de reparo de
TUP/TAP (TEP), sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
A medida foi adotada em razão da verificação do alto desvio de resultados em relação às metas
regulamentares, com impactos no número de reclamações de usuários na agência. Tal medida é
adicional ao acompanhamento mensal dos indicadores, conforme destacado no site da Anatel.
Adicionalmente a prestadora deverá apresentar procedimento institucional com os ajustes
determinados pela agência nos seus processos internos de cálculo dos indicadores e de comunicação e
ressarcimento aos usuários prejudicados por interrupções na prestação do serviço.
A Agência vem acompanhando os referidos indicadores, mas a avaliação final dos resultados
alcançados com esse Despacho Cautelar depende da conclusão de procedimento fiscalizatório in loco,
ainda em curso.
3. Ressarcimento a Usuários da Telefônica
• Despacho Decisório Cautelar nº 570/2015/COQL/SCO de 02/01/2015
A Anatel, por meio do Despacho Cautelar supracitado, determinou à concessionária que procedesse a
reparação de valores em dobro e corrigidos aos usuários não ressarcidos em função de interrupções
sistêmicas identificadas por meio do Procedimento Fiscalizatório nº 535000147332011.
Com vistas a demonstrar o atendimento da referida medida cautelar, a Anatel requereu da
concessionária o envio de amostras de faturas de serviços e comprovação de depósitos de recursos de
ressarcimentos no Fundo de Defesa de Direitos Difusos, instituído pela Lei nº 7.343, de 24 de julho de
1985. Tais informações encontram-se em fase final de apuração por parte da Agência.
4. Disponibilidade de Telefones de Uso Púbico (TUP) - Oi S.A.
• Despacho Decisório nº 565/2015/COUN/SCO
O baixo desempenho na disponibilidade dos TUP da prestadora (menos de 90% dos orelhões em
funcionamento no estado e menos de 95% em funcionamento nas localidades que só dispõem de
telefone público) resultou na expedição do despacho cautelar instituindo a gratuidade do serviço em 15
estados (AL, AM, AP, BA, CE, MA, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SE e SC) até que os índices
mínimos fossem reestabelecidos. Nesses estados, as ligações locais de TUP para telefones fixos
passaram a ser gratuitas a partir de 15/4/2015. Em agosto de 2015, o patamar mínimo foi atingido em
Sergipe.
A partir de 1º/10/2015, dada a persistência do baixo desempenho nos demais estados referidos, as
ligações interurbanas para telefones fixos também passaram a ser gratuitas.
Nos estados em que o indicador estiver abaixo da meta, a gratuidade contemplará, a partir de
01/04/2016, ligações locais de TUP para telefones móveis e, a partir de 01/10/2016, ligações à
distância nacionais para telefones móveis.
Em fevereiro de 2015, a disponibilidade média nacional da concessionária era de 79%. A despeito das
flutuações no decorrer do ano, bem como da melhoria no estado de Sergipe, a média global da empresa
foi também de 79% em dezembro/2015. Todavia, ressalta-se que a medida cautelar ainda continuará
em vigor em 2016, quando serão realizadas novas medições, conforme descrito acima.
5. Controle de Bens Reversíveis - Oi S.A.:
•

Despacho Decisório nº 1.909/2015/COUN/SCO

O instrumento visou à continuidade das ações adotadas anteriormente pela Agência, por intermédio
dos Atos nº 160/2011/SPB/SRF e nº 161/2011/SPB/SRF, bem como do Despacho Cautelar nº
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7.721/2012/PBOAC/PBOA/SPB, que determinavam, respectivamente, a realização de inventário físico
dos bens e a vedação de alienação de imóveis até a comprovação pela Agência de não reversibilidade.
Quando da análise do cumprimento dos citados instrumentos, constatou-se a necessidade de
manutenção de medida de controle com o intuito de resguardar e avançar o controle dos bens
reversíveis.
6. Compartilhamento de infraestrutura - Porto Novo S.A.:
•

Despacho Decisório nº 886/2015-SCP/SCO

A empresa negou-se, repetidas vezes, a compartilhar a rede de telecomunicações construída na Área de
Especial Interesse Urbanístico - AEIU da Região Portuária do Rio de Janeiro.
Justificou a impossibilidade de compartilhamento com base no Contrato de Parceria Público-Privada,
modalidade de Concessão Administrativa, firmado entre esta e a Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, o qual garantia a exclusividade na construção
e operação das redes a serem instaladas na região.
Com vista ao reestabelecimento do ambiente de competição e do atendimento do interesse público, a
Anatel expediu, em 11/06/2014, o Despacho Decisório nº 2.779/2014-CPRP/SCP, determinando, entre
outras coisas, a alteração do contrato entre a empresa Porto Novo e a CDURP e a disponibilização de
25% da infraestrutura de telecomunicações construída ou a ser construída pela empresa para
comercialização com terceiros não relacionados ao grupo econômico.
Uma vez verificado o não cumprimento das determinações, mostrou-se necessária a expedição do
Despacho Cautelar em epígrafe.
7. Telefonia Rural – Oi S.A.:
•

Despacho Decisório nº 25/2015/SEI/COGE2/COGE/SCO

Tal Despacho objetivou garantir o cumprimento das obrigações de continuidade na prestação do STFC
aos consumidores do serviço Ruralcel no oeste do estado do Rio Grande do Sul, visando o
restabelecimento da regularidade da prestação do serviço, sem prejuízo da instauração do respectivo
Pado para apuração do descumprimento.
Procedimentos de Acompanhamento e Controle – PACs
O Procedimento de Acompanhamento e Controle – PAC, definido no novo Regimento Interno da
Anatel2, caracteriza-se por ser um “conjunto de medidas necessárias para o acompanhamento da
prestação dos serviços de telecomunicações, para a prevenção e a correção de práticas em desacordo
com as disposições estabelecidas em lei, regulamento, norma, contrato, ato, termo de autorização ou
permissão, bem como em ato administrativo de efeitos concretos em matéria de competência da
Agência”.
O PAC não necessariamente apresenta vinculação com condutas tratadas em âmbito de Termo de
Ajustamento de Conduta ou qualquer outro procedimento já instaurado pela Anatel, sendo
procedimento autônomo, instaurado com o propósito de prevenir e evitar infrações aos direitos dos
consumidores.

2

Artigo 79 da Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013
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Sobre este tema, registrem-se os PACs instaurados para a averiguação de ações voltadas à proteção e
defesa do Consumidor, tais como melhorias nos procedimentos de cancelamento e de outras
obrigações regulamentares, atualmente em processo de fiscalização pela Agência no escopo de planos
de melhorias.
Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações – PADOs
A Anatel instaurou ao longo do exercício 2.197 Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações – PADOs3, o que representa uma redução de cerca de 40% com relação ao número de
instaurações realizadas no exercício anterior (3.720 em 2014).
Em contrapartida, no mesmo período, a Agência procedeu à análise e instrução de 6.108 PADOs,
encerrando-os administrativamente.
Tais quantitativos demonstram a opção da Agência, já expressa no Relatório Anual de 2014, de adotar
também outras formas de atuação regulamentar tais como os Procedimentos de Acompanhamento e
Controle - PACs e os Termos de Ajustamento de Conduta - TACs.
Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC
Em 2015 a Anatel prosseguiu nas negociações iniciadas em 2014 visando à celebração dos primeiros
Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) com as prestadoras de serviços de
telecomunicações, nos moldes estabelecidos pelo Regulamento de Celebração e Acompanhamento de
Compromisso de Ajustamento de Conduta - RTAC, aprovado pela Resolução nº 629, de 16 de
dezembro de 2013.
Foram analisados requerimentos solicitando a admissão e consequente suspensão do trâmite processual
de mais de 3.300 (três mil e trezentos) processos administrativos (sancionatórios, de acompanhamento
e controle, cautelares e outros), abrangendo outorgas de telecomunicações dos serviços de Telefonia
Fixa Comutada, Móvel Pessoal, Acesso Condicionado e Comunicação Multimídia, conforme Quadro
2.10.3.1:
Quadro 2.10.3.1 – Processos Analisados
Grupo Econômico Processos Admitidos Processos Denegados
OI
1.315
915
Telefônica
201
373
Embratel
79
33
Tim
43
5
CTBC
40
2
GVT
18
5
Sercomtel
16
6
Total Geral
1.714
1.339

Desistência
41
110
54
24
1
19
12
261

Total Geral
2.271
684
166
72
43
42
34
3.312

Encontram-se admitidos 1.714 (hum mil e setecentos e quatorze) processos administrativos que irão
compor os valores de referência a serem utilizados nos Termos de Ajustamento em análise. Estes
processos englobam mais de 18.000 (dezoito mil) infrações distribuídas em cerca de 25 (vinte e cinco)
macrotemas e 200 (duzentos) temas, para os quais estão sendo estabelecidos compromissos e metas a
serem atendidos pelas compromissárias ao longo do prazo de vigência dos TAC’s a serem celebrados.
3

Incluindo Procedimentos de Apuração de Infração (PAI) relativos à radiodifusão
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No final de 2015, a Comissão de Negociação prevista no art. 9º do RTAC encerrou as negociações
relativas aos macrotemas de Universalização e Qualidade para o grupo Oi, e encaminhou a proposta de
TAC para apreciação e deliberação pelo Conselho Diretor da Agência.
A dimensão desses números nos permite inferir a complexidade inerente às negociações e em parte
explicam o motivo pelo qual não houve o estabelecimento, no decorrer do ano de 2015, de nenhum
Termo de Ajustamento de Conduta.
Atuação da Anatel em Temas Específicos
1. Acesso Individual Classe Especial - AICE
Após a antecipação do cronograma do AICE, ocorrida em agosto de 2013, a Anatel deu
prosseguimento, no exercício de 2015, aos esforços para popularizar o serviço. Nesse sentido foi
desenvolvida, em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
(SECOM/PR), campanha com o objetivo de incentivar a adesão ao telefone fixo popular por parte dos
inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais. Foram produzidos vídeo e spot para veiculação em
espaços de mídia gratuita em rádio, televisão e internet.
Além disso, as concessionárias de telefonia fixa realizaram campanha de divulgação do telefone
popular, conforme plano de mídia aprovado pela Anatel, nos termos da Resolução 598/2012. A
campanha é uma obrigação estabelecida pela Agência e prevista na regulamentação para a divulgação
das metas de universalização.
O número de assinantes AICE cresceu 11,3% entre dezembro de 2014 e dezembro de 2015 (aumento
de 159.274 acessos para 177.205).
Tendo em vista, por um lado, a campanha de mídia realizada em 2014 pelas concessionárias, onde um
dos objetivos estabelecidos por esta Agência foi a divulgação do AICE e, por outro lado, a forte
concorrência com outros serviços de telecomunicações, principalmente o SMP pré-pago, o AICE se
apresenta como uma alternativa consistente para o seu público alvo.
2. Programa Nacional de Banda Larga - PNBL
Criado pelo Decreto nº 7.175/2010, o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) é uma iniciativa do
Governo Federal que tem o objetivo principal de massificar o acesso à internet em banda larga no país,
principalmente nas regiões mais carentes dessa tecnologia e chegar a 42 milhões de domicílios
conectados à rede mundial de computadores até 2015, conforme previsto no PPA. As obrigações
relacionadas ao Plano foram firmadas pela Anatel, Ministério das Comunicações e concessionárias do
STFC, por meio da assinatura de Termos de Compromisso.
Em 2014 foram realizadas fiscalizações para averiguação do cumprimento das obrigações pela Algar,
Oi e Telefônica. Os resultados foram analisados durante o ano de 2015 e apontaram desconformidades
pontuais, que passaram a ser tratadas conforme procedimento específico constante dos Termos de
Compromisso.
Até o final do 4º trimestre de 2015, 5.399 municípios já estavam atendidos com ofertas de varejo e
4.161 municípios com ofertas de atacado.
3. Metas de Acesso à Internet para Escolas
O Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) foi instituído pelo Governo Federal por meio do
Decreto nº 6.424/2008, e tem por objetivo possibilitar a conexão à internet de todas as escolas urbanas
cadastradas no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
Durante o ano de 2015 foram realizadas fiscalizações das concessionárias Telefônica e Oi,
especialmente para verificação das obrigações de velocidades mínimas ofertadas. A análise das
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fiscalizações será realizada em 2016. Ao final de 2015, 63.603 escolas urbanas já estavam atendidas
pelo programa.
De forma complementar ao PBLE, que comtempla as escolas urbanas, foi estabelecida, pelo Edital de
Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV-ANATEL, a obrigação de atendimento das escolas rurais que
estiverem situadas em até 30 km do distrito sede de cada município.
Em 2015 foram realizadas fiscalizações para verificação do cumprimento das metas do edital,
incluindo o atendimento às escolas rurais. Os resultados das fiscalizações serão analisados em 2016.
Até o final de 2015, 24.565 escolas rurais já estavam atendidas, totalizando 88.168 escolas atendidas
em todo o País, se somadas às atendidas pelo PBLE.
Projetos vinculados ao Planejamento Estratégico
1. Revisão do Modelo de Gestão da Qualidade
No âmbito do planejamento estratégico da Agência foram selecionados 29 projetos estruturantes que
visam o atendimento dos objetivos estratégicos estabelecidos. Dentre eles o de “Revisão do Modelo de
Gestão da Qualidade”, que busca rever a forma de atuação da Agência para melhorar os resultados à
sociedade, em sintonia com as atualizações vivenciadas no setor e nas práticas de regulação. O projeto
deverá se prolongar pelo ano de 2016.
2. Acompanhamento, Fiscalização e Controle.
Outro Projeto relevante é o de “Evolução do Modelo de Acompanhamento, Fiscalização e Controle”,
que tem como objetivo aprimorar o processo por meio de construção de metodologia uniforme de
priorização a ser adotada por todas as áreas envolvidas com a finalidade de obter maior efetividade das
ações da Agência e maior satisfação dos consumidores.
Todas as Superintendências da Agência deverão trabalhar de forma estruturada, com foco nas
resoluções de casos críticos e prioritários. Além disso, pretende-se avaliar, ao final de cada ano, o
desempenho das empresas e do setor, demonstrando os resultados alcançados por meio das ações da
Agência. Para isso também será necessária uma maior integração das informações e das ações, para
uma visão mais ampla dos problemas do setor. O projeto iniciou em 2015 e tem fases previstas até o
final do ano de 2016.

Gestão da Tecnologia da Informação
No âmbito dos sistemas de informação relacionados ao controle de obrigações, em 2015 estiveram
ativos os seguintes sistemas, conforme demonstrado no Quadro 2.10.3.2:
Quadro 2.10.3.2 – Sistemas de Controle de Obrigações

CONTROLE DE
OBRIGAÇÕES

Bens
Reversíveis
SGMU

Sistema destinado a carregar informações de
Bens Reversíveis
Gestão das Obrigações de Universalização
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SGQ

Sistema de apoio à gestão da qualidade da
prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP),
Telefonia Fixa (STFC) e do Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM). Substituiu o
SACI.

SIEC

Sistema de apoio às atividades de gestão de
risco
relacionadas
à
segurança
das
infraestruturas críticas de telecomunicações e
monitoramento de redes

SPADO

Sistema para acompanhamento de PADOS

SATVA

Sistema destinado a coletar e acompanhar as
informações de operação, Indicadores de
Qualidade,
obrigações
contratuais
e
cumprimento de metas estabelecidas na
proposta técnica das empresas prestadoras de
serviços de TV por assinatura, perante a
Anatel.

SICI

Sistema de apoio ao acompanhamento dos
indicadores operacionais e das interrupções
sistêmicas da prestação do Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM).

SISI

Sistema de apoio ao acompanhamento das
interrupções sistêmicas da prestação do STFC
Serviço Telefônico Fixo Comutado.

SMP

Sistema de apoio ao acompanhamento dos
indicadores operacionais e das interrupções
sistêmicas da prestação do Serviço Móvel
Pessoal.

Outras Informações Relevantes
1. Lançamento da Página da Qualidade
Com base nos indicadores coletados das prestadoras, referentes ao primeiro semestre de 2015, foi
disponibilizada no sitio da Anatel (em http://www.anatel.gov.br/dados/index.php/controle-dequalidade) uma página tratando da qualidade da prestação dos serviços de Banda Larga Fixa - SCM,
Telefonia Móvel - SMP, Telefonia Fixa - STFC e TV por Assinatura - STVA.
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A nova página traz a descrição do processo de acompanhamento e controle da qualidade, com links
para os principais dispositivos regulamentares vigentes, análise do desempenho e ranking das
prestadoras com base no cumprimento de metas dos indicadores estabelecidos para cada serviço.
Também estão disponíveis relatórios com informações detalhadas sobre a qualidade da prestação dos
serviços e a base de dados com o histórico de indicadores de todas as prestadoras.
A imagem seguinte foi extraída da nova página e no contexto do SCM, possibilitando visualizar e
analisar de forma objetiva e gráfica o atendimento dos indicadores de qualidade, a lista de
cumprimento das prestadoras e outros dados relevantes.
Figura 2.10.3.2 - Telas do Aplicativo Móvel – Atendimento dos Indicadores
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A seguir uma representação gráfica do índice geral de qualidade para os principais serviços no
primeiro semestre de 2015. Ressalta-se que os indicadores individualizados são tratados mensalmente
e analisados trimestralmente, periodicidade na qual as tratativas com as prestadoras são realizadas para
promoção de melhoria da qualidade.
Figura 2.10.3.3 - Telas do Aplicativo Móvel – Cumprimento de Metas

2. Ciclo de Reuniões para Promoção da Qualidade
Dentro do da estratégia de acompanhamento e controle da qualidade dos serviços, no segundo
semestre de 2015 deu-se início ao Ciclo de Reuniões para Promoção da Qualidade. Com periodicidade
trimestral, o evento, que teve o seu primeiro ciclo em agosto e o segundo em novembro, tem por
objetivo discutir com as prestadoras as principais deficiências e oportunidades de melhoria da
qualidade da prestação dos serviços.
As reuniões foram realizadas presencialmente na sede da Agência ou por meio de videoconferência,
sob a coordenação da Superintendência de Controle de Obrigações (SCO), com a participação de
técnicos da Superintendência de Fiscalização (SFI) e representantes das prestadoras envolvidas. Cada
reunião foi precedida de elaboração de Informe Técnico que evidenciou as principais deficiências de
qualidade detectadas pela Agência no seu procedimento de monitoramento das prestadoras do SCM,
SMP, STFC e STVA.
A partir dessa análise as prestadoras foram notificadas a apresentar manifestação com esclarecimentos
para as questões suscitadas e apresentação de plano de ação para correção das deficiências constatadas.
As manifestações trazidas pelas prestadoras durante as reuniões e/ou formalizadas por meio de
correspondência impressa estão sendo analisadas no âmbito dos informes preparatórios do próximo
ciclo de reuniões, previsto para fevereiro de 2016.
3. Aplicativo Móvel
Com a disponibilização dos dados com indicadores do SMP, mensalmente obtidos por fiscalização da
Anatel em 5.570 municípios, importados e georreferenciados no SIEC, foi possível o desenvolvimento
de aplicativo móvel e página na internet para que os usuários tenham acesso à informação quanto à
prestação do serviço de telefonia móvel a nível municipal.
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Lançado em 2014, o aplicativo Anatel Serviço Móvel – disponível para os sistemas operacionais
Android, iOS e Windows Phone – conquistou, em 2015, o primeiro lugar na categoria utilidade pública
do Prêmio Oi Tela Viva Móvel 2015, com base na avaliação de júri especializado.
Por meio do aplicativo o usuário pode acompanhar e comparar a qualidade na prestação dos serviços
de voz e dados, por prestadora, em cada município. O usuário pode, também, consultar o ranking das
operadoras, construído a partir dos indicadores de acessibilidade, conexão, quedas e desconexão
aferidos. É possível, ainda, acompanhar a evolução da qualidade de cada operadora a partir da consulta
ao histórico desses indicadores, em intervalos de até 12 meses.
Além disso, o aplicativo permite que o usuário visualize em um mapa as estações licenciadas e em
funcionamento e suas respectivas tecnologias (2G, 3G e 4G), por operadora, o que permite que os
usuários se informem melhor sobre a disponibilidade do serviço.
Em dezembro de 2015, foi lançado um novo módulo para este aplicativo que permite ao usuário
compartilhar sua experiência ao utilizar o serviço de telefonia móvel. Desta forma o usuário tem
acesso a uma rede colaborativa de percepção da qualidade da prestação do serviço móvel pessoal
patrocinada pela Agência. Esses relatos dos usuários são avaliados para subsidiar o acompanhamento
da prestação de serviço; todavia, não geram protocolo nem substituem as reclamações efetuadas pelos
canais oficiais da Agência.
Figura 2.10.3.4 - Telas do Aplicativo Móvel – Atendimento dos Indicadores
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Figura 2.10.3.5: Telas do Aplicativo Móvel – Ranking / Quantidade de Estações Rádio Base / Mapa de
Antenas

Com mais de 300.000 downloads de usuários, o aplicativo está sendo um novo passo de comunicação
e transparência entre o cidadão, as prestadoras e a Anatel.

4. Regulamento sobre Gestão de Risco das Redes de Telecomunicações e Uso de Serviços de
Telecomunicações em Desastres, Situações de Emergência e Estado de Calamidade
Pública.
Em agosto de 2015 foi aprovado o Regulamento sobre Gestão de Risco das Redes de
Telecomunicações e Uso de Serviços de Telecomunicações em Desastres, Situações de Emergência e
Estado de Calamidade Pública.
Tal regulamento engloba três grandes temas: a gestão de risco das infraestruturas de telecomunicações,
o acompanhamento do desempenho de suas redes e as medidas de preparação e de resposta no caso de
desastres, situações de emergência e estado de calamidade pública.
Um ponto de destaque é a criação do Grupo de Gestão de Riscos e Acompanhamento do Desempenho
das Redes de Telecomunicações – GGRR com participação das prestadoras e coordenação da Anatel,
podendo ser convidados outros órgãos/entidades envolvidos.
Um dos grandes motivadores para este Regulamento foi que, em especial com a realização dos grandes
eventos como a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, o Governo Federal se conscientizou da
necessidade de proteção das infraestruturas críticas com foco na adoção de medidas de preparação e
respostas a desastres naturais.
5. Segurança de Infraestruturas Críticas - SIEC
O Projeto SIEC foi criado com o intuito de prover a Agência de um sistema informatizado e
metodologias que lhe permitam a gestão de riscos relacionados à segurança das infraestruturas críticas
de telecomunicações e o monitoramento das redes de telecomunicações.
Com o módulo de Gestão de Riscos, a Agência atua preventivamente junto às prestadoras e em
conformidade com seus regulamentos, além de estar alinhada com a ISO 31.000, norma que norteia a
gestão de riscos.
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A partir do SIEC (Segurança das Infraestruturas Criticas) é possível identificar as estações de
telecomunicações relevantes, coletar informações, analisar e acompanhar a atuação em conjunto com
as prestadoras de ameaças que possam afetar a continuidade na prestação dos serviços de
telecomunicações que prejudiquem de forma significativa parcela da população ou que prejudiquem a
segurança nacional, economia e atividades governamentais.
Para contextos específicos poderá, também, ser realizada, nos mesmos princípios, a Gestão de Riscos
de Infraestruturas Críticas com foco em eventos como a Copa do Mundo, Carnaval, Olimpíadas e
outros.
Complementarmente ao processo de Gestão de Riscos existe o módulo de Monitoramento de Redes,
que permite o acompanhamento de interrupções, indicadores de qualidade e capacidade das redes de
telecomunicações.
Os relatórios disponibilizados pelo sistema SIEC almejam subsidiar, de forma significativa, o processo
de acompanhamento e controle da qualidade. Além disso, com base nos processos de Gestão de Riscos
e Monitoramento de Redes e a atuação do Grupo de Gestão de Riscos e Redes - GGRR, o sistema
SIEC auxiliará no acompanhamento das atividades da Agência e das operadoras no uso das redes de
telecomunicações em caso de preparação e resposta a desastres.
6. Grandes Eventos
De maneira semelhante à sua atuação na Copa do Mundo 2014 a Anatel mapeou as principais estações
de telecomunicações, consideradas como infraestruturas críticas, no Rio de Janeiro e nas cidades do
futebol olímpico. Desta forma, foram aplicados questionários para análise de risco dessas estações,
para tratamento e mitigação das vulnerabilidades encontradas, nos quesitos de segurança física e
lógica, combate a incêndios, redundância de energia e transmissão, dentre outros.
Do ponto de vista de qualidade da Telefonia Móvel, a Anatel vem realizando reuniões com as
prestadoras, desde janeiro/2015, de forma a manter os indicadores de qualidade dentro dos níveis
exigidos, com base no Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal –
RGQ/SMP, para cada local de competição na cidade do Rio de Janeiro e nas cinco cidades onde serão
realizados os jogos do futebol olímpico. Para atender o aumento de tráfego esperado para o evento a
Anatel tem discutido com as prestadoras, em conjunto com a Rio2016 e o Ministério das
Comunicações, seus projetos de ampliação de cobertura e capacidade nesses pontos.

2.10.4 Superintendência de Relação com Consumidores
Em 2015, as atividades da Superintendência de Relações com os Consumidores – SRC estiveram
relacionadas aos seguintes temas:

Relações Institucionais e de Proteção e Defesa do Consumidor
•

Comitê de Defesa dos Usuários de Telecomunicações – CDUST

Em 17 de março de 2015, foi publicada a Resolução nº 650/2015 que aprova o Regimento Interno do
Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações – CDUST. O comitê tem o objetivo
de assessorar e de subsidiar o Conselho Diretor da Anatel no exercício de suas competências legais em
matéria de controle, prevenção e repressão das infrações dos direitos dos usuários de serviços de
telecomunicações.
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O CDUST tem ao todo 16 membros. A Anatel participa com quatro integrantes: conselheiro da Anatel,
que atua como presidente, superintendente de Relações com Consumidores, representante da
Procuradoria Federal e Ouvidor.
Há ainda previsão de uma cadeira para representantes ligados: à Secretaria Nacional do Consumidor Senacon/MJ, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR, ao Ministério
das Comunicações, às entidades de classes das prestadoras de serviços de telecomunicações, às
entidades de classe de prestadoras de pequeno porte. Já os usuários de telecomunicações/entidades de
defesa do consumidor sem fins lucrativos contam com sete vagas.
Atendendo aos dispositivos normativos por meio do Edital nº 1/2015, foram convocados interessados a
participar do processo seletivo para compor as vagas do Comitê. Os nomes dos novos representantes
(titulares e suplentes) foram publicados no Diário Oficial da União pela Portaria nº 818/2015, de 1º de
outubro de 2015. Em regra, o mandato dos membros do CDUST é de quatro anos. Porém, o novo
Regimento interno do Comitê previu que, na primeira renovação dos integrantes, parte teria mandato
de dois anos e parte de quatro para garantir a renovação alternada dos representantes.
No ano de 2015 foram realizadas duas reuniões ordinárias do Comitê. A primeira em 20 de março e a
segunda em 4 de dezembro. Cumpre destacar que a reunião realizada no primeiro semestre foi com a
composição anterior do CDUST. Nesta, foram discutidos os seguintes temas: Substituição do cartão de
indutivo utilizado como forma de pagamento nos telefones de uso público (TUP), Revisão das
Pesquisas de Satisfação e de Qualidade Percebida; Pesquisa realizada pelo Idec sobre o cumprimento
do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC e
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações -RGC - Balanço dos
primeiros meses. Essa reunião foi realizada em conjunto com o I Fórum dos Presidentes dos Conselhos
de Usuários, realizado entre os dias 19 e 20 de março.
A segunda reunião ordinária de 2015, já realizada com a nova composição, buscou integrar os novos
membros, apresentar um panorama geral da atuação da Anatel. Foi dado enfoque ao Regulamento
Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, ao Plano Estratégico, Agenda
Regulatória, Análise de Impacto Regulatório e projeto SIGA. Também foi realizada uma visita ao
Centro de Monitoramento de Redes de Telecomunicações da Anatel.
Embora o novo Regimento preveja reuniões ordinárias trimestrais, considerando que a designação dos
novos membros ocorreu em outubro e ainda por razões orçamentárias não foi possível a realização de
outras reuniões além das citadas.
•

Conselho de Usuários

Os Conselhos de Usuários são espaços para a participação social, formados por cidadãos brasileiros e
representantes de órgãos e entidades de defesa do consumidor, e regem-se pela Resolução nº 623/2013
da Anatel. Têm caráter consultivo, com função de avaliar os serviços e a qualidade de atendimento das
prestadoras, apresentar propostas e sugestões para a melhoria dos serviços, bem como disseminar
ações orientativas sobre direitos e deveres dos usuários.
Os Conselhos são mantidos pelas prestadoras dos serviços de telefonia fixa, telefonia móvel, Serviço
Móvel Especializado (trunking), banda larga fixa e televisão por assinatura que possuam mais de 1
milhão de usuários em território nacional. Tais prestadores deverão manter conselhos em todas as
regiões geográficas em que tenham pelo menos 50 mil acessos em serviço.
Em 2015, a Anatel participou como ouvinte em reuniões de alguns Conselhos de Usuários. Sempre
que solicitada sua participação, manteve contato com os membros dos Conselhos distribuindo
informação sobre o setor, respondendo diversos questionamentos e pedido de informação por meio da
caixa corporativa conselhosdeusuarios@anatel.gov.br. Além disto, acompanhou o andamento de todos
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os Conselhos por meio do recebimento das Atas de Reuniões, e realizou o I Fórum dos Presidentes dos
Conselhos de Usuários, entre os dias 19 e 20 de março.
O Fórum contou com a participação dos presidentes ou vice-presidentes de todos os Conselhos de
Usuários implantados nas cinco regiões do país e foi promovido pela Superintendência de Relações
com Consumidores – SRC com apoio das prestadoras de serviços de telecomunicações.
No dia 19 de março, foram apresentados e debatidos temas sobre o Setor de Telecomunicações, como
as reclamações recebidas e a importância em aprimorar: as ações de educação para o consumo, o
relacionamento com o consumidor e o uso das informações sobre relações de consumo na ação
regulatória. Além disso, debateu-se a relevância dos Conselhos como espaço de diálogo e participação
social, sua atuação em 2014 e as perspectivas para 2015. Já no dia 20, como já mencionado acima, os
presidentes dos Conselhos de Usuários participaram da 1ª Reunião Ordinária/2015 do Comitê de
Defesa dos Usuários dos Serviços de Telecomunicações – CDUST.
Acordo de Cooperação Técnica com a Senacon.
Durante o ano de 2015 foi dada continuidade ao plano de trabalho do Acordo de Cooperação Técnica
nº 3/2013, publicado no Diário Oficial da União, de 6/11/2013, firmado entre a Anatel e Senacon.
Dentre outras atividades, a Anatel convidou a Senacon para participar das discussões das Análises de
Impacto Regulatório de alguns regulamentos (Pesquisa da Qualidade Percebida, Qualidade,
Tratamento, Regulamento de Obrigações de Universalização). Houve troca de dados armazenados nos
sistemas do Sindec, do Consumidor.gov e do Focus, além de atuação conjunta com o Ministério das
Comunicações no tema “bloqueio de dados” que redundou num compromisso das operadoras de
telefonia móvel.
Verificados os avanços na relação institucional entre a Anatel e a Senacon que, efetivamente,
beneficiaram o consumidor de telecomunicações, foi encaminhado à Senacon o Ofício nº
43/2015/RCIC/SRC-Anatel, de 15 de julho de 2015, solicitando manifestação daquela Secretaria na
prorrogação do Acordo, consoante o que consta da Cláusula 8º do Termo. O referido Ofício
encaminhou o Informe nº 45/2015/RCIC/SRC contendo relatório de execução do Plano de Trabalho do
Acordo em questão. A Senacon, por meio do Ofício nº 28/2015/CGEMM/DPDC/SENACON-MJ, de
26 de agosto de 2015, manifestou interesse na renovação do Acordo.
Em reunião realizada, em 24 de setembro de 2015, foi formulado novo Plano de Trabalho do Acordo
de Cooperação, estruturado em 4 ações: intercâmbio de informações técnicas; participação nas
discussões de propostas de regulamentos e outras normas que afetam os consumidores dos serviços de
telecomunicações; capacitação e construção do conhecimento; utilização da Plataforma
consumidor.gov.
Em outubro de 2015, foi assinado o primeiro termo aditivo do Acordo de Cooperação Técnica nº
003/2013, de caráter técnico e operacional, para a atuação conjunta entre a Anatel e Senacon pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 01/11/2015.
O objeto do Acordo permanece sendo a cooperação técnica entre a Anatel e a Senacon, com vista a
promover ações conjuntas sobre assuntos de interesse recíproco, notadamente em relação ao
aperfeiçoamento da prestação dos serviços de telecomunicações aos consumidores, ao intercâmbio de
informações para aprimorar o desempenho da atividade regulatória e fiscalizatória do setor de
telecomunicações, e a elevação da qualidade dos padrões de atendimento aos consumidores promovido
pelos partícipes.
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Gerências Regionais - GR e atuação com órgãos de defesa e proteção do consumidor
No ano de 2015, as Gerências Regionais da Anatel, com suporte da SRC, desenvolveram atividades
para disseminação de conhecimento entre Anatel e entidades de defesa e proteção do consumidor.
Nesse sentido, como primeira atividade a SRC elaborou, em conjunto com os coordenadores de
relacionamento com consumidores, uma apresentação institucional com a intenção de atualizar as
entidades sobre o papel da Agência, a regulação das telecomunicações e as características do setor,
bem como buscar a aproximação institucional com esses órgãos para que ações de capacitação e
divulgação de direitos dos consumidores sejam realizadas em conjunto.
Ao longo do ano foram expedidos diversos ofícios, com intuito de convidar a sociedade ao diálogo
para informar sobre as ações de educação para o consumo da Anatel. As Gerências, de acordo com sua
disponibilidade e interesse das entidades, se reuniram com diversos órgãos, tais como Procons,
Assembleias Legislativas e Ministérios Públicos Estaduais.
Cumpre destacar que foram realizados dois eventos coordenados pela Anatel que merecem destaque:
1) “Curso de Direito do Consumidor de Serviços de Telecomunicações”, ocorrido em 28/08/2015, no
auditório da Anatel de Belo Horizonte, que contou com a participação de 58 (cinquenta e oito) pessoas.
O curso foi ministrado por um servidor da Anatel da Coordenação de Relacionamento com
Consumidores de Minas Gerais, assessor jurídico do Procon-MG e servidora do Ministério Público de
Minas Gerais, e; 2) Painel "Direito dos Consumidores nos Serviços de Telecom", ocorrido em
23/11/2015, em Curitiba, na sede da OAB-Paraná. O evento que foi organizado em conjunto com a
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná (OAB-PR), contou com dois palestrantes da Anatel
(a Superintendente de Relações com Consumidores e o Coordenador de Relacionamento com
Consumidores no Paraná e Santa Catarina), a presidente da Comissão de Direito do Consumidor da
OAB-PR, a presidente da Associação Brasileira de Procons, o promotor de Direito do Consumidor do
Ministério Público Estadual do Paraná e o presidente da Abratelecom.
Implantação do Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores – RGC
Em 7 de março de 2014, foi aprovado o Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores de Serviços
de Telecomunicações - RGC. O objetivo inicial do RGC – estabelecer normas unificadas sobre
atendimento, cobrança e oferta, individual ou conjunta, referente ao Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC), ao Serviço Móvel Pessoal - SMP, ao Serviço de Comunicação Multimídia - SCM e
aos Serviços de Televisão por Assinatura – evoluiu ao longo de seu processo de produção e passou a
abarcar, também: 1) a simplificação e clareza dos procedimentos; 2) a ampliação das formas de
atendimento ao usuário; 3) a padronização de ofertas; 4) o aumento do nível de informação do
consumidor; 5) o estímulo ao uso da internet como plataforma de atendimento alternativa à Central
Telefônica; 6) o tratamento dos combos; e 7) o estímulo à oferta de autoatendimento.
Para acompanhamento da implantação dos dispositivos, o RGC, em seu art. 108, determinou a
constituição de Grupo de Implantação do Regulamento, composto pela Anatel e pelas Prestadoras
abrangidas por suas disposições, inclusive as de Pequeno Porte, ou as entidades que as representem.
Assim, em cumprimento à determinação regulamentar do RGC, no dia 17 de março de 2014, por meio
da Reunião de Instalação, conforme previsto no art. 110, foi constituído o Grupo de Implantação do
RGC - GIRGC, do qual fazem parte representantes da Anatel e de empresas Prestadoras, tendo
também representantes convidados de associações e sindicatos dessas empresas.
São atribuições do GIRGC: 1) acompanhar a implementação das disposições do Regulamento,
conduzindo o processo orientado para a observância das melhores práticas, com aplicação de
conhecimentos, habilidades e técnicas para que a execução das normas se dê de forma efetiva, eficaz e
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com qualidade; 2) coordenar, orientar e avaliar a metodologia de implantação dos dispositivos e,
quando for o caso, determinar a sua implantação de forma padronizada pelas Prestadoras; e, 3)
estabelecer o modo, formato e meio de envio das informações relativas a Planos de Serviço, Ofertas
Conjuntas e promoções a serem encaminhados à Agência.
O Regulamento atribuiu a coordenação deste Grupo à Superintendência de Relações com
Consumidores e criou a possibilidade de constituição de subgrupos de trabalho para a execução de
atividades específicas do GIRGC.
Nesse sentido, para a gestão do GIRGC, foram constituídos o GEX, responsável, dentre outros, por
deliberar conclusivamente sobre temas tratados no âmbito do GIRGC, e o Grupo Técnico, responsável
pela condução das discussões dos temas com as Prestadoras. Para gestão e execução das atividades do
GIRGC, o Grupo foi estruturado conforme abaixo, tendo cada um de seus elementos constituintes as
atribuições a seguir:
•

GEX: Responsável por apreciar e deliberar sobre as propostas para os temas
debatidas e elaboradas no âmbito do Grupo Técnico; acompanhar as atividades do
Grupo Técnico, a fim de que o cronograma e os prazos estipulados sejam
observados.

•

Grupo Técnico: responsável pela elaboração das diretrizes operacionais para
implementação das disposições do RGC. Suas principais atribuições são: definir
procedimentos, propor diretrizes e acompanhar sua implantação, acompanhar a
realização dos testes e elaborar o manual operacional dos procedimentos definidos.

O GIRGC é constituído por representantes da Anatel e das Prestadoras, tendo também representantes
convidados do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal Sinditelebrasil. Prevê o RGC, adicionalmente, em seu artigo 111, que eventuais conflitos serão
decididos pelos representantes da Anatel.
Ao longo do processo de implantação, para os trabalhos do GIRGC, em 2014, foram realizadas 15
(quinze) reuniões do Grupo Técnico e 7 (sete) reuniões do Grupo Executivo. Em 2015, 4 (quatro)
reuniões do Grupo Técnico e 2 (duas) reuniões do Grupo Executivo. Também foram realizadas
diversas reuniões internas e troca de e-mails com as prestadoras.
O trabalho do Grupo, de acordo com o próprio regulamento, resultou no Manual Técnico –
Operacional dos Procedimentos de Implantação do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de
Serviços de Telecomunicações – MORGC (disponível no link http://goo.gl/fuBvwd), que objetiva
abordar como as principais regras previstas no RGC serão implementadas pelas prestadoras.
Além disso, o Grupo recebeu 24 demandas processuais em face do RGC. Destas a maior parte foi
instruída e encaminhada ao Conselho Diretor, 14 (quatorze) já possuem deliberação e 7 estão na fase
de instrução para serem submetidas à análise do Conselho Diretor.
A última etapa para integral entrada em vigor do regulamento ocorrerá março/2016, quando passará a
viger o art. 74, VIII, que dispõe sobre a inserção do campo mensagens importantes no documento de
cobrança, objeto de 2 dos 7 recursos pendentes de encaminhamento ao Conselho Diretor.
Por oportuno, ao longo do ano, foram realizadas pela SRC algumas ações de monitoramento da
implantação, em que se inclui monitoramento do volume de reclamações de temas afetos ao RGC,
análise do espaço reservado e de algumas obrigações vinculadas ao atendimento telefônico das
prestadoras que culminaram na realização de reuniões individuais com as prestadoras.
Há que se destacar que existem 4 (quatro) ações judiciais em que a Anatel figura como parte ré cujas
causas de pedir relacionam-se a artigos do RGC. São elas:
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•

Ação ordinária nº 0047611-75.2014.4.01.3400, parte autora Associação Brasileira de
Televisão Por Assinatura (ABTA). Solicita-se o reconhecimento da nulidade dos
artigos 46, 55, 61, §1º, 106, 92 II e III, e 93, todos do RGC. Houve deferimento
parcial da tutela antecipada em favor das associadas da ABTA, para: i) suspender os
efeitos dos artigos 46, 55, 92 incisos II e III e 93 do RGC; e, ii) a suspender os
efeitos dos artigos 61, §1º, e 106 exclusivamente no que se refere aos contratos
celebrados anteriormente à vigência do Regulamento Geral dos Direitos do
Consumidor de Serviços de Telecomunicações veiculado pela Resolução nº 632 de
07/03/2014. A liminar permanece vigente. Ainda não foi proferida sentença.

•

Ação ordinária nº 0047610-90.2014.4.01.3400, parte autora Associação Brasileira
das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (Telcomp). Solicitase suspenção da eficácia dos arts. 28, parágrafo único, 46 (no que tange à expressão
“inclusive já consumidores da Prestadora”), 55, 61, §1º, 84, 89, 92, II e III, 101, 102
e 106 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de prazos de
vacatio legis estabelecidos no art. 1º do RGC, por serem inválidos. Solicita, ainda,
que a Anatel seja impedida de impor às prestadoras obrigações e/ou penalidades pela
inobservância do RGC aos clientes corporativos. Houve decisão liminar, seguida de
juízo de retratação. Ainda não foi proferida sentença.

•

Ação civil coletiva nº 24823-94.2015.4.01.3800, parte autora Instituto Mineiro de
Políticas Sociais de Proteção e Defesa do Consumidor (Polisdec). As prestadoras de
SMP também figuram no polo passivo. No que se refere a Anatel, solicita-se a
nulidade do art. 52 do RGC. Não foi proferida sentença.

•

Ação ordinária nº 0034905-26.2015.4.01.3400, parte autora Telmex do Brasil Ltda;
Star One S.A.; Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.; Americel S.A.; Claro S.A.
Solicita-se suspenção dos efeitos da integralidade do art. 89 do RGC. Até o momento
não houve qualquer decisão.

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
As negociações dos termos do TAC e análise técnica sobre os pedidos formulados pelas prestadoras,
com indicação das condições para a formalização do TAC ou as razões para a sua rejeição, é de
responsabilidade da Comissão de Negociação integrada pelos Superintendentes de Planejamento e
Regulamentação - SPR), de Relações com Consumidores -SRC, de Competição - SCP, de Fiscalização
- SFI e de Controle de Obrigações -SCO, que a preside.
Nesse sentido, a SRC atuou ativamente em três frentes de trabalho: 1) grupo que elaborou a minuta
geral de todos os contratos do TAC; 2) grupo que recebe e negocia com as prestadoras os
compromissos adicionais; 3) grupo que recebe e negocia os ajustamentos de condutas que infringiram
regras e obrigações dos usuários, liderado pela CODI.
Regulamentos
Durante o ano de 2015, a SRC acompanhou ou coordenou as discussões de proposição de 13 (treze)
normas. Atuou e tem participado no desenvolvimento dos Regulamentos de Acessibilidade, de
Acompanhamento e Controle, dos Contratos de Concessão, do Fator X, de Interrupção, de Plano Geral
de Metas de Universalização - PGMU, de Regulamento de Obrigação de Universalização -ROU, de
Tarifação do Serviço Telefônico Comutado -STFC, de Qualidade, na Portaria do processo de
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regulamentação no âmbito da Agência e seus desdobramentos e de como aprimorar o atendimento e o
tratamento das demandas aos usuários.
Além disso, a SRC, em conjunto com a SPR, coordenou o andamento de dois regulamentos aprovados
ao longo de 2015, são eles: Comitê de Defesa do Usuário de Telecomunicações - CDUST e Pesquisa
de Qualidade Percebida e Satisfação.
Planejamento Estratégico
A SRC é responsável por dois projetos que foram priorizados para o biênio 2015-2016: Aferição da
Satisfação do Consumidor e Diagnósticos das Relações de Consumo em Telecomunicações.
O desafio para o projeto da Aferição da Satisfação do Consumidor, além de operacionalizar e
viabilizar a realização de pesquisa de satisfação, é o de internalizar os resultados destas pesquisas. Ou
seja, sensibilizar as demais áreas da Anatel da necessidade de agir conforme o indicativo de satisfação
do consumidor.
Já o projeto do Diagnóstico das Relações de Consumo em Telecomunicações tem como escopo
estruturar, formalizar e implementar o processo de Diagnóstico, com foco em disponibilizar à Anatel
subsídios para a atividade regulatória.
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3

GOVERNANÇA

3.1

Descrição das estruturas de Governança

•

Auditoria Interna

a) Atribuições
A organização de unidade de auditoria interna, com o suporte necessário de recursos humanos e
materiais, objetivando fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, foi determinada às
entidades da Administração Pública Federal Indireta por meio do Decreto nº 3.591, de 06/09/2000.
Após a reestruturação da Agência, com publicação do novo Regimento Interno da Anatel, aprovado
pela Resolução nº 612, publicada no D.O.U., de 2/5/2013, a unidade de Auditoria Interna da Anatel
passou a ser vinculada diretamente ao Conselho Diretor da Agência.
Pautada nos fundamentos principais da boa administração, da efetividade, da eficácia e da
economicidade na utilização dos recursos públicos, além do cumprimento das finalidades da criação da
Anatel, a Auditoria Interna busca garantir a observância dos princípios constitucionais de legalidade,
moralidade e eficiência na gestão pública. Segundo dispõe o art. 163, do Regimento Interno da Anatel
a Auditoria Interna tem como competência :
I.
II.

elaborar e submeter à aprovação o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna;
avaliar a eficiência e eficácia dos controles internos, visando garantir a salvaguarda dos
ativos, a fidedignidade dos dados operacionais, a gestão orçamentária, financeira,
administrativa, contábil e patrimonial, o cumprimento das leis, dos regulamentos e
demais instrumentos normativos estabelecidos, a melhoria da eficiência operacional e a
eficiência e economia na aplicação dos recursos;
III. elaborar relatórios contendo análises, apreciações, comentários e recomendações e
acompanhar a implementação das soluções;
IV. examinar e emitir pareceres sobre a prestação de contas anual da Agência e tomadas de
contas especiais;
V. assistir aos órgãos de controle do Governo Federal no que se refere ao
acompanhamento, adequação e padronização das informações solicitadas;
VI. acompanhar os resultados dos exames dos órgãos de controle do Governo Federal.
Como instrumento de suporte a essas atividades utiliza-se o monitoramento de dados relacionados ao
desempenho das principais atividades da Agência.
b) Normativos aplicáveis:
1. Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, que
trata das competências da Auditoria Interna;
2. Portaria nº 28, de 21 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a atuação da Auditoria Interna da
Anatel;
3. Portaria nº 288, de 06 de abril de 2011, que aprovou o Manual de Auditoria Interna da Anatel;
4. Instrução normativa nº 01/SFCI/CGU, de 3 de janeiro de 2007, que estabelece o conteúdo do
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna e do Relatório Anual de Atividades de
Auditoria Interna;
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5. Instrução normativa nº 07/CGU, de 29 de dezembro de 2006, que estabelece normas de
elaboração e acompanhamento da execução do Plano Anual de Atividades das Auditorias
Internas das entidades da administração indireta do Poder Executivo Federal, e dá outras
providências. Em 17 de novembro de 2015 foi editada a IN 24/CGU regulando as atividades da
Auditoria Interna.
•

Sistema de Correição

b) Atribuições
A Lei nº 9.472/97 - Lei Geral das Telecomunicações – LGT, estabelece as atribuições da Corregedoria
no âmbito da Anatel. O art. 46 – Título “da Atividade e do Controle” dispõe que:
“A Corregedoria acompanhará permanentemente o desempenho dos servidores da Agência,
avaliando sua eficiência e o cumprimento dos deveres funcionais e realizando os processos
disciplinares.”
Nos termos do art. 149 do Regimento Interno da Anatel, a Corregedoria, dirigida por um Corregedor e
integrada por Corregedores Auxiliares designados pelo Corregedor, tem como competência apurar
denúncias ou representações envolvendo servidores da Agência, instaurar sindicâncias e processos
administrativos disciplinares, incluindo indicação de procedimentos de correição, e emitir parecer
sobre desempenho de servidores para confirmação no cargo ou exoneração. Além disto, o art. 170
estabelece que a Corregedoria tem como competência:

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

fiscalizar as atividades funcionais dos órgãos e unidades da Agência;
orientar e aconselhar autoridades e órgãos da Agência sobre questões disciplinares de
conduta;
realizar correição nos órgãos e unidades da Agência, sugerindo as medidas necessárias
à racionalização e eficiência do serviço;
apreciar as denúncias e as representações que lhe forem encaminhadas relativamente à
atuação dos servidores da Agência;
instaurar, de ofício ou por determinação superior, sindicâncias e processos
administrativos disciplinares relativamente aos servidores da Agência, submetendo-os à
decisão do Presidente do Conselho Diretor;
coordenar o estágio confirmatório dos integrantes das carreiras de servidores públicos,
emitindo parecer sobre seu desempenho e opinando, fundamentadamente, quanto à sua
confirmação no cargo ou exoneração;
acompanhar o desempenho dos servidores com base nas avaliações realizadas pelas
respectivas gerências.

De acordo com o Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, a Corregedoria da Anatel passou a ser uma
unidade seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, tendo a Controladoria Geral
da União - CGU, como Órgão Central do Sistema de Correição.
Para realizar suas atividades, a Corregedoria se utiliza da Portaria nº 568, de 4 de junho de 2010, que
assim dispõe sobre a atividade de Correição:
“Art. 4º A Corregedoria utilizará como instrumentos de atuação os seguintes procedimentos,
que serão instaurados pelo Corregedor: a correição, a investigação preliminar, a sindicância
punitiva, o processo administrativo disciplinar e o procedimento geral.”
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c) Normativos aplicáveis:
1. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
2. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações – Dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais.
3. Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 – Aprova o Regulamento da Agência Nacional de
Telecomunicações e dá outras providências.
4. Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005 – Dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder
Executivo Federal, e dá outras providências.
5. Portaria nº 568, de 4 de junho de 2010 - Dispõe sobre a regulamentação das atividades da
Corregedoria no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações.
6. Portaria nº 651, de 24 de junho de 2010 – Designa servidores como Corregedores Auxiliares e
delega competências.
7. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 – Aprova o Regimento Interno da Agência.
8. Portaria nº 374, de 17 de maio de 2013 – Delega competências aos Corregedores Auxiliares.
•

Comissão Interna de Tecnologia da Informação - CITI

a) Atribuições:
A Comissão Interna de Tecnologia da Informação - CITI da Anatel foi criada por meio da Portaria nº
3904, considerando a necessidade de implementação dos parâmetros e diretrizes das ações de
informática para assegurar o cumprimento das políticas institucionais da Agência. Objetiva alinhar os
investimentos de Tecnologia da Informação com os objetivos da Anatel e apoiar a priorização de
projetos a serem atendidos. As principais tarefas da CITI são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

elaborar, aprovar e publicar seu Regimento Interno;
aprovar diretrizes de priorização para os projetos relevantes à Agência,;
aprovar os critérios de aceitação de riscos identificados no processo de elaboração do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI ;
aprovar minuta do PDTI e submetê-la ao Presidente Executivo da Anatel para aprovação final;
divulgar cronograma de atividades da Comissão Interna para o exercício,;
propor a alocação de recursos orçamentários necessários e suficientes à gestão eficaz do PDTI;
e,
aprovar os levantamentos de necessidades estratégicas de Tecnologia da Informação - TI.

b) Normativos aplicáveis:
1. Regimento da CITI, aprovado pela Portaria nº 50.655, de 29 de dezembro de 2015, publicada
no Boletim Eletrônico da Anatel em 29/12/2015;
2. Estratégia Geral de TI 2013-2015, do Sistema de Administração de Recursos de Informática e
Informação - SISP;
3. Acórdão 1.603/2008 TCU-Plenário, item 9.4.1;
4
A Portaria nº 390/2014 revogou, ainda, as Portarias nº 1.014, de 1º de outubro de 2010, que instituiu o Comitê Interno de Tecnologia da
Informação no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações, e nº 636, de 25 de julho de 2011, que aprovou o Regimento Interno do
Comitê Interno de Tecnologia da Informação da Anatel – CITI.
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A CITI é presidida pela Superintendente Executiva da Anatel, sendo composta pelos demais
Superintendentes e pelo Chefe de Gabinete da Presidência.
•

Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo é o órgão de participação institucionalizada da sociedade. É integrado por
12 (doze) conselheiros e decide por maioria simples cabendo ao seu Presidente o voto de
desempate.
Os integrantes do Conselho Consultivo, cuja qualificação deverá ser compatível com as matérias
afetas ao colegiado, serão designados por decreto do Presidente da República, mediante indicação:
I – do senado federal – dois conselheiros;
II – da Câmara dos deputados – dois conselheiros;
III – do Poder Executivo – dois conselheiros;
IV – das entidades de classe das prestadoras dos serviços de telecomunicações – dois
conselheiros;
V – das entidades representativas dos usuários – dois conselheiros;
VI – das entidades representativas da sociedade – dois conselheiros.
A designação para cada uma das vagas referidas nos incisos IV a VI será feita por escolha do
Presidente da República, dentre os indicados pela respectiva categoria.
Os membros do Conselho Consultivo, que não serão remunerados, terão mandato de três anos,
vedada a recondução. O Conselho será renovado anualmente em um terço e seu Presidente será
eleito pelos seus membros com mandato de um ano.
Cabe ao Conselho Consultivo:
I - opinar, antes de seu encaminhamento ao Ministério das Comunicações, sobre o plano
geral de outorgas, o plano geral de metas para universalização de serviços prestados no
regime público e demais políticas governamentais de telecomunicações;
II - aconselhar quanto à instituição ou eliminação da prestação de serviço no regime público;
III - apreciar os relatórios anuais do Conselho Diretor;
IV - requerer informação e fazer proposição a respeito das ações referidas no art. 22 da Lei
nº 9.472, de 1997.
Para o exercício de suas competências, o Conselho Consultivo tem o seu funcionamento disciplinado
por regimento interno próprio.
b) Normativos aplicáveis
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1) Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações – Dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais.
2) Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 – Aprova o Regulamento da Agência
Nacional de Telecomunicações e dá outras providências.
3) Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 – Aprova o Regimento Interno da Agência
4) Regimento Interno do Conselho Consultivo.
•

Ouvidoria

a) Atribuições:
A atuação da Anatel será acompanhada por um Ouvidor, cabendo a ele produzir apreciações críticas
sobre a atuação da Agência, encaminhando-as ao Conselho Diretor, ao Conselho Consultivo, ao
Ministério das Comunicações, a outros órgãos do Poder Executivo e ao Congresso Nacional.
O ouvidor atua com independência, sem vinculação hierárquica com o Conselho Diretor, e é nomeado
pelo presidente da República para mandato de dois anos, admitida uma recondução. O Ouvidor terá
acesso a todos os assuntos e contará com o apoio administrativo de que necessitar, sendo-lhe dado o
direito de assistir às sessões e reuniões do Conselho Diretor, inclusive as secretas, bem como de acesso
a todos os autos e documentos não se lhe aplicando as ressalvas dos arts. 21, § 1º , e 39 da Lei nº.
9.472, de 1997.
b) Normativos aplicáveis:
1) Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações – Dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais.
2) Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 – Aprova o Regulamento da Agência
Nacional de Telecomunicações e dá outras providências.
3) Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 – Aprova o Regimento Interno da Agência.

3.2

Informações sobre Dirigentes e Colegiado

A Anatel, nos termos do parágrafo 1º do art. 8º da Lei Geral das Telecomunicações – LGT (Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997), tem como órgão máximo o Conselho Diretor.
Conforme dispõem o Capítulo I, do Título III, do Livro II da LGT, o Título II do Regimento Interno e
a seção I, do Capítulo III do Regulamento da Anatel, o Conselho Diretor da Anatel é composto por 5
(cinco) conselheiros, dentre os quais um será nomeado Presidente. Os conselheiros devem ser
brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de sua
especialidade, devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após
aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea f, do inciso III, do art. 52 da Constituição
Federal.
O mandato dos membros do Conselho Diretor é de cinco anos. Em caso de vaga no curso do mandato,
este será completado por sucessor, que o exercerá pelo prazo remanescente.
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Compete ao Conselho Diretor:
I - submeter ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado das
Comunicações, as modificações do regulamento da Agência;
II - aprovar normas próprias de licitação e contratação;
III - propor o estabelecimento e alteração das políticas governamentais de telecomunicações;
IV - editar normas sobre matérias de competência da Agência;
V - aprovar editais de licitação, homologar adjudicações, bem como decidir pela prorrogação,
transferência, intervenção e extinção, em relação às outorgas para prestação de serviço no regime
público, obedecendo ao plano aprovado pelo Poder Executivo;
VI - aprovar o plano geral de autorizações de serviço prestado no regime privado;
VII - aprovar editais de licitação, homologar adjudicações, bem como decidir pela prorrogação,
transferência e extinção, em relação às autorizações para prestação de serviço no regime privado, na
forma do regimento interno;
VIII - aprovar o plano de destinação de faixas de radiofreqüência e de ocupação de órbitas;
IX - aprovar os planos estruturais das redes de telecomunicações, na forma em que dispuser o
regimento interno;
X - aprovar o regimento interno;
XI - resolver sobre a aquisição e a alienação de bens;
XII - autorizar a contratação de serviços de terceiros, na forma da legislação em vigor.
Ao Presidente, compete a representação da Agência, o comando hierárquico sobre o pessoal e o
serviço, exercendo todas as competências administrativas correspondentes, bem como a presidência
das sessões do Conselho Diretor.
As deliberações do Conselho Diretor serão tomadas em Sessões, Reuniões ou Circuitos Deliberativos.
Cada Conselheiro manifesta seu entendimento por meio de voto, não lhe sendo permitido abster-se da
votação de nenhuma matéria, ressalvados os casos de impedimento e suspeição. O Conselho Diretor
decidirá por maioria absoluta, ou seja, por no mínimo três votos favoráveis. Cada conselheiro vota com
independência, fundamentando seu voto.
As sessões visam resolver pendências entre agentes econômicos e entre estes e consumidores e
usuários de bens e serviços de telecomunicações. Além disto, destinam-se a dar oportunidade de
debate oral aos interessados nas decisões da Agência. As sessões do Conselho Diretor são registradas
em atas, que ficam arquivadas na Biblioteca, disponíveis para conhecimento geral. É permitida a sua
gravação por meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direito de delas obter transcrições.
Atualmente, as sessões do Conselho Diretor são transmitidas pela internet.
As reuniões do Conselho Diretor destinam-se à deliberação sobre assuntos da Agência. São instaladas
com a presença mínima de três Conselheiros e do Procurador-Geral. O Circuito Deliberativo destina-se
a coletar os votos dos Conselheiros sem a necessidade de realização de reunião. O Presidente, para
cada matéria submetida a Circuito Deliberativo, fixará o prazo, não inferior a sete nem superior a trinta
dias para seu encerramento.
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3.3

Atuação da Unidade de Auditoria Interna

Estratégia de atuação
A Auditoria Interna adota como metodologia para desenvolver sua estratégia de atuação na Unidade
Central (Sede) e nas Unidades Descentralizadas (Gerencias Regionais), uma matriz para avaliação de
objetos auditáveis. Na elaboração da matriz, para selecionar os trabalhos de auditoria a serem
desenvolvidos, são observados os seguintes critérios: materialidade, relevância, criticidade e ciclo de
auditoria. Os critérios são aplicados nos processos organizacionais existentes na Anatel.
Informações quantitativas e qualitativas das auditorias e/ou fiscalizações
No exercício de 2015 a unidade de Auditoria Interna realizou 12 ações de auditoria, sendo 10 previstas
no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT e 2 (duas) não planejadas.
No Quadro 3.3.1, constam as informações relativas aos trabalhos realizados, incluindo os processos
organizacionais, assunto, área de negócio, unidade regional e objetivo do trabalho.
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Quadro 3.3.1 – Trabalhos de Auditoria Realizados em 2015
Processo Organizacional

Assunto

Área de negócio

Unidade Regional

Objetivo da Auditoria

Parecer sobre o Processo de
Prestação de Contas Anual da
Anatel
Gestão de bens patrimoniais
móveis

Auditoria Interna

Anatel Sede e
Gerências Regionais

Elaboração do Parecer sobre o Processo de
Prestação de Contas Anual da Anatel

Administrar
bens
patrimoniais

Anatel Sede e
Gerências Regionais

Avaliar o controle sobre o registro
patrimonial dos bens móveis, sua
movimentação e seu desfazimento no
âmbito da Anatel
Avaliar a consistência dos controles sobre a
gestão da folha de pagamento da Anatel no
ano de 2013 e 2014, quanto aos seguintes
itens: aposentadorias, abonos de permanência,
pensões por morte, cessões e requisições,
progressões e promoções, substituições,
gratificação de qualificação e auxíliotransporte

1.

Prestação de contas

2.

Administrar bens patrimoniais

3.

Administrar pessoal

Auditoria na folha de
pagamento

Administrar
pessoal

Gerência de
Administração e
Desenvolvimento de
Pessoas – AFPE

4.

Administrar licitações, dispensas e
inexigibilidades

Apuração de indícios de
irregularidades em
contratações de serviços de
telefonia, STFC – LDN e
Local, na Gerência Regional
dos Estados do Ceará, Piauí
e Rio Grande do Norte –
GR09

Gerenciar
Aquisições e
Contratos

5.

Certificação e homologação de produtos

6.

Gestão de tecnologia da informação

Gestão do processo de
homologação de produtos de
telecomunicações
Auditoria sobre Gestão de
Tecnologia da Informação

7.

Administrar licitações, dispensas e inexigibilidades

Certificação e
homologação de
produtos
Gestão de
tecnologia da
informação
Administrar
licitações,
dispensas e
inexigibilidades

Gerência Regional
Apurar indícios de irregularidades,
do Ceará e
levantados pela Comissão Processante –
Unidades
CSD n.º 02/2013 (Processo n.º
Operacionais no Rio
53560.000243/2013), relacionados com as
Grande do Norte e
contratações de serviços de telefonia, objeto
Piauí – GR09
dos Contratos ER09 n.º 04/2005, n.º
05/2005, n.º 01/2012 e n.º 02/2012, no
âmbito da Gerência Regional dos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte
Anatel Sede
Avaliar a eficiência do processo de
homologação de produtos de
telecomunicações
Anatel Sede
Avaliar a gestão de Tecnologia da
Informação - TI

Auditoria nos processos
licitatórios

Anatel Sede

Analisar a regularidade dos processos
licitatórios e execução dos contratos
administrativos relacionados à terceirização
dos serviços de Tecnologia da Informação –
TI na Anatel – Sede
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Processo
organizacional

(1)

Assunto

Área de negócio

Unidade Regional

Objetivo da Auditoria

8.

Acompanhar
ações
e
recomendações

Acompanhamento das ações da
Agência para atendimento das
determinações e recomendações
contidas no Acórdão n.º 2.926/2013TCU-Plenário

Acompanhar
ações
e
recomendações

Anatel
Sede.
Superintendência
de
Fiscalização – SFI e
Superintendência
de
Controle de Obrigações –
SCO

Monitoramento do cumprimento das determinações e
recomendações exaradas nos Acórdãos nº 1.864/2012-TCUPlenário, 2.109/2006 e 1458/2005, versando sobre a avaliação
da atuação da Anatel no que tange à qualidade da prestação de
serviços de telecomunicações e ao acompanhamento do
cumprimento das obrigações das prestadoras dos serviços de
telecomunicações com seus usuários

9.

Acompanhar
ações
e
recomendações

Acompanhamento
das
determinações e recomendações
do Tribunal de Contas da União,
da Controladoria-Geral da União
e da Auditoria Interna da Anatel

Acompanhar
ações
e
recomendações

Anatel Sede e Gerências
Regionais

Acompanhar o grau de atendimento das determinações e
recomendações oriundas do Tribunal de Contas da UniãoTCU, da Controladoria-Geral da União-CGU e da
Auditoria Interna-AUD, em função das providências
adotadas pela Anatel

10.

Fiscalização

Auditoria
sobre
Fiscalização

Fiscalização

Anatel Sede

Avaliar a conformidade das ações de fiscalização, frente
aos procedimentos e regulamentos de fiscalização em
vigor

11.

Gerenciar
segurança
institucional

Gestão de segurança institucional

Gerenciar
segurança
institucional

Anatel Sede

Avaliar a estrutura dos controles internos relacionada ao
processo de segurança física e patrimonial e sua aderência às
diretrizes de segurança institucional. A ação de auditoria visa
mitigar os riscos relacionados à segurança dos servidores e
colaboradores e proteção dos bens patrimoniais

12.

Outorga
e
licenciamento (1)

Gestão de outorga e licenciamento

Outorga
licenciamento

Anatel Sede

Avaliar a conformidade do procedimento de autorização para
exploração de serviços de telecomunicações e de autorização
de uso de radiofrequência, não decorrentes de procedimentos
licitatórios, e avaliar a execução do acordo de cooperação
técnica firmado entre a Anatel e o Ministério das
Comunicações quanto aos processos de alterações de
características técnicas de entidades de radiodifusão. A ação
de auditoria visa a mitigar falhas que possam acarretar na
ineficiência do processo e no não cumprimento do acordo de
cooperação

Ações

de

e

Relatório a ser expedido pela CGU.
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Execução do plano anual de auditoria
O Plano Anual de Auditoria da Anatel – PAINT 2015 previu a execução de 10 ações de Auditoria e
todas foram executadas. Foram realizados ainda, mais 2 (dois) trabalhos não programados, resultando,
portanto, em 12 relatórios de auditoria. As atividades de auditoria planejadas para o ano e as
efetivamente realizadas estão demonstradas nos quadros 3.3.2 e 3.3.3.
Quadro 3.3.2 – Atividades Planejadas – PAINT 2015
Atividades Planejadas – PAINT/2015
Item do PAINT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ação de Auditoria
Gestão de bens patrimoniais (bens móveis).
Administração de Pessoal - Folha de pagamento.
Prestação de Contas.
Plano de Aquisições, licitações, dispensas e inexigibilidades e Execução de Contratos.
Fiscalização - Aferir dados e informações.
Gestão de TI - Planejar, organizar e alinhar TI ao negócio.
Outorga e Licenciamento de Estações.
Certificação e Homologação de Produtos.
Gestão de segurança institucional.
Follow-Up

Quadro 3.3.3 – Atividades Realizadas – PAINT 2015
Atividades Realizadas – PAINT/2015
Item do PAINT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NP**

NP**

Ações de Auditoria
Gestão de bens patrimoniais móveis.
Auditoria na folha de pagamento.
Parecer sobre o Processo de Prestação de Contas Anual da Anatel, Fust
e Fistel.
Auditoria nos processos licitatórios.
Auditoria sobre Ações de Fiscalização.
Auditoria sobre Gestão de Tecnologia da Informação.
Gestão de outorga e licenciamento*.
Gestão do processo de homologação de produtos de telecomunicações.
Gestão de segurança institucional.
Acompanhamento das determinações e recomendações do Tribunal de
Contas da União, da Controladoria-Geral da União e da Auditoria
Interna da Anatel.
Apuração de indícios de irregularidades em contratações de serviços de
telefonia, STFC – LDN e Local, na Gerência Regional dos Estados do
Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte – GR09.
Acompanhamento das ações da Agência para atendimento das
determinações e recomendações contidas no Acórdão n.º 2.926/2013TCU-Plenário.

Relatório n.º
01/2015-AUD
02/2015-AUD
06/2015-AUD
09/2015-AUD
05/2015-AUD
04/2015-AUD
10/2015-AUD
08/2015-AUD

03/2015-AUD

07/2015-AUD

* - Relatório a ser expedido pela CGU
** - NP : Não Programadas
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As constatações mais relevantes dos trabalhos realizados no exercício de 2015, com as respectivas
providências adotadas pelas unidades responsáveis estão elencadas abaixo.
Constatação: Ausência de normatização atualizada referente ao controle de bens móveis no
âmbito da Anatel. Relatório n.º 01/2015.
Providência da área auditada: Recomendação em andamento. Como medida saneadora a unidade
auditada informou que está realizando o mapeamento das atividades desempenhadas, que está sendo
inserida em ferramenta sistêmica de forma a organizar o processo como um todo.
Constatação: Ausência de revisão anual do PDTI (2012-2014). Relatório n.º 05/2015.
Providência da área auditada: A recomendação foi atendida, por meio da Portaria da Presidência da
Anatel n.º 50.604, de 14/12/2015, publicada no Boletim de Serviço Eletrônico da Anatel em
18/12/2015.
Constatação: Ausência de indicadores dos processos de TI. Relatório n.º 05/2015.
Providência da área auditada: Recomendação em andamento. Foi criado no sistema Visão um
mecanismo da avaliação de satisfação no atendimento das demandas registradas nesse sistema, com
isso se mede a satisfação do usuário referente aos atendimentos, incluindo telefonia, microinformática
e sustentação de sistemas. Os resultados vêm sendo tabulados e acompanhados pela equipe da SGI,
apresentados em um dashboard no sharepoint da área: http://servidorsp/sites/SGI/GIMR/default.aspx.
Constatação: Ausência de critérios objetivos para priorização de projetos de TI. Relatório n.º
05/2015.
Providência da área auditada: A recomendação foi atendida, conforme evidências, anexadas ao
Sistema de Acompanhamento de Recomendações - SAAI, a CITI estabeleceu os critérios de
priorização dos projetos, conforme a Ata da Reunião Ordinária da comissão, ocorrida em 14/08/2015.
Adicionalmente, a área encaminhou a planilha dos projetos priorizados, evidenciando a aplicação dos
critérios estabelecidos.
Constatação: Ausência de políticas e planos de segurança institucional. Relatório n.º 10/2015.
Providência da área auditada: Não existem providências informadas pela área auditada, visto que o
prazo para a manifestação sobre a constatação evidenciada ainda está em curso.
Constatação: Ausência de plano de gestão de riscos de segurança institucional elaborado pela
AFIS. Relatório n.º 10/2015.
Providência da área auditada: Não existem providências informadas pela área auditada, visto que o
prazo para a manifestação sobre a constatação evidenciada ainda está em curso.
Adequações na estrutura organizacional da unidade de auditoria
Não houve mudanças relacionadas à estrutura organizacional ou reposicionamento da unidade de
Auditoria Interna em 2015.
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3.4

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

As atividades realizadas no exercício de 2015 correspondentes aos 5 (cinco) macroprocessos de apoio
essenciais ao funcionamento da unidade jurisdicionada, compreenderam a autuação de 1 Processo
Administrativo Disciplinar, 1 Processo de Sindicância Punitiva, 1 Recondução de Processo
Administrativo Disciplinar, 14 Processos de Investigação Preliminar, 36 Processos Administrativos
Gerais, 1 consulta, além da instrução dos processos de avaliação especial de desempenho dos
servidores efetivos da Anatel e coordenação dos procedimentos de avaliação para fins de estágio
probatório.
Também está dentro das atividades regulares da Corregedoria a análise de processos que se
desenvolveram em outras áreas e documentos que possam dar ensejo à abertura de investigações
preliminares ou processos gerais. Por tal motivo foram analisados no correr do ano de 2015: 995
processos/documentos tramitados, sendo que 420 processos/documentos recebidos, 575
processos/documentos instaurados/gerados na CRG; 127 memorandos expedidos, 23 comunicados
enviados, 15 ofícios expedidos, 13 relatórios elaborados, 115 despachos expedidos, 77 pareceres
elaborados, 23 certidões de nada consta expedidos, 5 requisições de capacitação, 7 termos de autuação,
31 portarias editadas pela CRG, 22 Procedimentos Administrativos Fiscais(PAF) analisados, 53
Procedimentos Administrativo de Descumprimento de Obrigação (PADOs) analisados, 26 oitivas de
testemunhas/acusados/informantes realizadas, 5 intimações de servidores foram expedidas, 7 pedidos
de informações (e-sic e Focus) foram atendidas.
Cabe ressaltar, com exceção dos processos de avaliação especial de desempenho dos servidores
efetivos da Anatel da coordenação dos procedimentos de avaliação para fins de estágio probatório, as
demais ações realizadas no ano de 2015 pela Corregedoria não foram programadas, tendo em vista
que, em regra, o órgão atua por demanda, razão pela qual somente atua quando recebe
denúncias/representações contra servidores da Agência Reguladora, verifica, de oficio, a ocorrência de
fato que, em tese, pode configurar ilícito administrativo disciplinar, ou quando provocada por outros
órgãos desta e de outras entidades da Administração Pública.
Em 2015 houve 1 (um) procedimento administrativo disciplinar transitado em julgado, conforme
quadro a seguir:
Processo PAD

53500.001028/2015-84

Punição

Advertência

Fato

Ato

Infração Disciplinar

Falta
de
comprometimento
na
execução
das
tarefas
(ocorrência de prescrição
em PADO)

Portaria nº 777, de
17/9/2015.

Art. 116, inciso I, da
Lei n 8.112/90.

Encontra-se em julgamento no Ministério das Comunicações o Processo Administrativo disciplinar nº
53560.000243/2013-91, cuja decisão foi a penalidade de suspensão de 35 dias para um servidor efetivo
e uma destituição de cargo. Estão em julgamento nesta Agência os procedimentos administrativos
disciplinares 53500.001029/2015 e 53500.0106192/014.
Anualmente, é elaborado um relatório de Atividade da Corregedoria, com o objetivo de apresentar as
atividades realizadas no ano anterior. Todas as ações empreendidas pela Corregedoria são registradas e
controladas por meio do Sistema de Gerenciamento da Corregedoria – SGCOR e Sistema SEI. Desses
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sistemas são extraídas informações para o acompanhamento e controle dos processos em andamento e
concluídos, além de permitir o armazenamento de relatórios e pareceres produzidos.
Quanto ao registro dos processos administrativos disciplinares no Sistema de Gestão de Processos
Disciplinares- CGU-PAD, estes encontram-se em conformidade com os preceitos estabelecidos na
Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007.

3.5

Gestão de Riscos e Controles Internos

A aprovação do Plano Estratégico da Anatel identificou a necessidade de ampliação, formalização e
aprimoramento no tratamento de riscos, incluindo a identificação de ações pré-ativas para mitigar ou
minimizar o efeito dos riscos.
Inicialmente, risco, segundo a norma ABNT NBR ISO 31000, é todo o evento que possa impactar os
objetivos da organização. Dessa forma, entende-se que a gestão de risco deva aparecer dentro do bloco
de Estratégia, após a definição dos objetivos estratégicos da organização, integrando, assim, o escopo
da própria gestão estratégica.
Sendo a gestão de risco integrante da gestão estratégica, a identificação dos riscos é fruto do plano
estratégico, assim como a implantação das medidas de tratamento de risco devem ser inseridas na
própria gestão estratégica, devendo ser consolidadas numa política de gestão de riscos.
Uma política de gestão de riscos deve conter, no mínimo: a) definição do contexto (interno e externo);
b) definição dos critérios de avaliação (probabilidades e impactos); c) identificação dos riscos; d)
avaliação dos riscos; e e) definição das opções de tratamento dos riscos, de monitoramento e de
comunicação.
Por conseguinte, torna-se imperioso pensar a gestão de riscos num contexto mais amplo, e estratégico,
no qual a gestão de riscos das redes de telecomunicações constitui-se parte integrante de uma política
institucional voltada à gestão dos riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos estratégicos,
notadamente aqueles diretamente relacionados à entrega de valor à sociedade.
Isto posto, por meio da Resolução n.º 656, de 17 de agosto de 2015, foi aprovado o Regulamento sobre
Gestão de Risco das Redes de Telecomunicações e Uso de Serviços de Telecomunicações em
Desastres, Situações de Emergência e Estado de Calamidade. Um ponto a ressaltar sobre esse
regulamento é que ele também aponta para uma Política de Gestão de Risco a ser adotada pela Anatel.
Nesse sentido, destaca-se que a política de gestão de risco estará alinhada aos objetivos estratégicos da
Anatel, com escopo além da proteção à infraestrutura crítica de telecomunicações. Pois o contexto no
qual a Anatel estará inserida envolve os mais diversos aspectos, tais como: a ampliação do acesso,
qualidade, preços adequados, satisfação dos consumidores e competição e sustentabilidade do setor.
A Política de Gestão de Riscos está, portanto, dentro do escopo do projeto de implantação da Gestão
Estratégica, conforme consta no Plano Operacional 2015-2016. Este projeto, atualmente, está em fase
de execução.
O Quadro 3.5 apresenta a avaliação do sistema de controles internos da Anatel.
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Quadro 3.5 – Avaliação dos Sistemas de Controles Internos

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS
Ambiente de Controle
1
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução
dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos
os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos
em documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos,
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições
claras das responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da
competência da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.
Avaliação de Risco
1
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e
metas da unidade.
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da
gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças
no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e
externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem
tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de
decisão.
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades
nos processos internos da unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância
para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de
bens e valores de responsabilidade da unidade.

VALORES
2

3

4

5

2

3

4

5
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Procedimentos de Controle
1
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir
os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível
de benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação
1
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é
apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos
grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de
forma eficaz.
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ,
em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento
1
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar
sua validade e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo
pelas avaliações sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Análise Crítica:
A análise das afirmativas constantes do quadro foi realizado por representantes de todas as
Superintendências e também da Auditoria Interna da Anatel. A metodologia utilizada para definição do
posicionamento final foi a escolha do item com maioria de votos ou selecionado por unanimidade.
Para os itens com empate, foi escolhido o item mais próximo à realidade da Agência para o exercício
em questão. A seguir algumas considerações sobre os quesitos julgados no quadro:
Quanto ao ambiente de controle, percebe-se que os controles internos são exercidos por todas as
unidades organizacionais, conforme estabelecido no Regimento Interno, caracterizando as atribuições
de cada uma delas.
É certo que o aperfeiçoamento do Controle Interno depende da facilidade com que as informações são
registradas e divulgadas na entidade. Assim, a automatização dos processos, que possibilite o registro
das informações decorrentes das atividades, a visualização e consulta dessas informações em todos os
níveis da Agência, bem como a integração dos processos, com a consequente correlação entre as
atividades, possibilita um acompanhamento mais efetivo da evolução das atividades, a avaliação e a
mitigação dos riscos incorridos, e controles mais efetivos da execução do que foi planejado.
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De forma a alcançar os objetivos acima, os controles internos da Anatel estão sendo aperfeiçoados,
considerando o recente processo de reorganização implementado na Agência, após a edição do novo
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013.
A recente aprovação do Plano Estratégico da Agência contribuiu para um melhor desempenho quanto
a algumas questões, especialmente à identificação dos processos críticos e pilares estratégicos, além
de um esforço do corpo técnico e gerencial para alcançar tais objetivos e metas. Além disso, deve se
destacar que, recentemente, a avaliação de risco passou a ser desenvolvida no âmbito da gestão
estratégica.
Quanto aos procedimentos de controle, percebe-se que são exercidos por todas as unidades
organizacionais. Além disso, percebe-se que tanto o amadurecimento da nova estrutura da Anatel,
quanto o aperfeiçoamento dos sistemas de Tecnologia da Informação permitirão maior efetividade
tanto nas atividades quanto nos controles internos da Agência.

Conclui-se, dessa forma, que o Sistema de Controle Interno da Anatel tem apresentado melhorias nos
últimos exercícios, considerando que tanto a Auditoria Interna quanto a Controladoria-Geral da União
e o Tribunal de Contas da União tem se manifestado, em última instância, pela regularidade das contas
da Agência.

3.6

Política de Remuneração dos administradores e membros colegiados

Não se Aplica
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4
4.1

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Canais de acesso ao cidadão

O cidadão e, em especial, os consumidores de serviços relacionados ao setor de telecomunicações
podem se comunicar com a Anatel quando desejar registrar um atendimento, quer seja um pedido de
informação, sugestão, denúncia, elogio ou reclamação sobre os serviços de telecomunicações
prestados. Para tanto, a Agência disponibiliza quatro principais canais de relacionamento com o
cidadão. A saber:

•
Atendimento Telefônico Gratuito – Central de Atendimento - A central de
atendimento telefônico da Anatel funciona de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 8h às
20h. Por intermédio do nº 1331 são registradas reclamações em desfavor das prestadoras de
serviços de telecomunicações bem como pedidos de informação, sugestões e denúncias sobre a
exploração ilegal ou irregular de serviços de telecomunicações. Para pessoas com deficiência
auditiva ou da fala é disponibilizado o nº 1332 para acesso por qualquer telefone adaptado. Os
custos das chamadas originadas dos nºs 1331 e 1332 são custeadas pela Anatel.
•
Atendimento via Internet – Fale Conosco – O serviço de atendimento via internet
permite o registro e acompanhamento de reclamações, denúncias, pedidos de informação,
sugestões
e
elogios
em
relação
às
operadoras
e
à
Anatel.
(http://www.anatel.gov.br/consumidor/saiba-como-reclamar-de-sua-operadora) ou Portal da
Agência.
•
Sala do Cidadão - Em cada capital brasileira funciona uma Sala do Cidadão, espaço
que oferece facilidades para que o cidadão obtenha informações e documentos, registre
reclamações, dê entrada em documentos e/ou acompanhe o andamento de processos
protocolados na Agência.
•
Dispositivos Móveis - Anatel Consumidor - Permite o registro e acompanhamento de
reclamações, pedidos de informação e sugestões, por meio de celular ou tablet. Por esse canal é
ainda possível tirar as principais dúvidas sobre direitos do consumidor por meio da
funcionalidade “Perguntas Frequentes”. O aplicativo está disponível para os sistemas Android,
iOS (Apple iPhone) e Windows Phone e pode ser baixado nas lojas de aplicativos de forma
gratuita.
Com vista ao tratamento das demandas dos consumidores a Anatel dispõe de sistema específico
denominado Sistema de Suporte do Atendimento do Usuário – FOCUS. Cabe ao FOCUS o
acolhimento das solicitações recebidas por todos os canais de relacionamento, sendo desta forma o
canal de interação da Agência com suas áreas internas e com as prestadoras de serviços de
telecomunicações.
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4.1.1

Atendimento ao Cidadão

Por intermédio dos seus diversos canais de relacionamento com o consumidor e cidadão a Anatel
atende milhares de usuários de serviços de telecomunicações todos os anos. Parte significativa desses
atendimentos é registrada no sistema FOCUS para posterior tratamento, seja pela Anatel, seja por
prestadores de serviços de telecomunicações.
No exercício de 2015, a Anatel realizou 6,5 milhões de atendimentos, sendo que desse total, 63%, o
que corresponde a 4,1 milhões, foram registrados no sistema de atendimento da Agência. A maioria
dos registros refere-se a reclamações dos consumidores em desfavor de prestadores de serviços de
telecomunicações. O detalhamento dos atendimentos é apresentado no Quadro 4.1.1.
Quadro 4.1.1 – Atendimentos realizados pela Central de Atendimentos - 2015

1331

Atendimentos Anatel

Atendimentos que não
geraram registros

Registros

WEB

Central de Atendimento
Fale Conosco

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

37.888

85.454

192.232

220.801

228.203

242.446

287.737

286.556

288.518

250.547

225.077

236.117

2.581.576

101.485

162.249

241.504

227.443

240.748

250.536

280.116

254.574

243.812

229.810

221.526

224.252

2.678.055

99.537

96.127

138.601

118.186

123.970

113.759

111.631

104.621

102.952

100.131

102.925

97.191

1.309.631

-

-

-

-

8

6.435

22.798

20.984

19.351

17.135

13.281

3.897

3.209

3.660

2.587

2.350

2.140

2.198

2.182

1.973

1.500

1.611

204.919

261.585

383.765

348.216

367.076

372.870

416.743

382.361

368.088

348.576

339.343

339.440

4.132.982

242.807

347.039

575.997

569.017

595.279

615.316

704.480

668.917

656.606

599.123

564.420

351.305

6.490.306

Aplicativo
Outros
Total de Registros

Nº Total de Atendimentos

16.492
1.505

2015

116.484
28.812

Fonte: Sistema FOCUS

Percebe-se, da análise do Quadro 4.1.1, que a política de aprimoramento e melhoria dos canais de
atendimento remoto - Fale Conosco e Aplicativo Anatel Consumidor – já apresenta resultados
positivos. Em 2015, os canais de atendimento remoto acolheram 34,51% do total de registros
formalizados na Anatel. Ao se comparar os dados de 2015 aos de 2014, percebe-se que houve um
aumento de 91,8% da participação dos canais de atendimento remoto no registro de solicitações. Cabe
destacar que os atendimentos que não geram registros são aqueles em que o atendente consegue
solucionar a dúvida ou solicitação do cidadão durante o atendimento.
4.1.2

Desempenho dos canais de atendimento

Central de Atendimento
Responsável por 81,54% dos atendimentos realizados pela Anatel em 2015, a Central de Atendimento
permanece como o principal canal de relacionamento da Agência com os consumidores e cidadãos.
Dos 6,5 milhões de atendimentos realizados por todos os canais de relacionamento da Agência, 5,3
milhões foram acolhidos por intermédio da Central de Atendimento.
Em dezembro de 2015, a Central dispunha de um total de 329 (trezentos e vinte e nove) posições de
atendimento e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) atendentes, operando com um tempo médio de
atendimento por ligação – TMA de 4,51 min e com o nível de serviço de 99,03%. O Nível de Serviço
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mede o percentual de chamadas atendidas em até 60 segundos, descontadas as desistências em igual
período. O patamar mínimo pactuado em contrato é de 95%.

O Quadro 4.1.2 apresenta, por mês, os atendimentos realizados pela Central de Atendimentos em
2015.
Quadro 4.1.2 – Atendimentos realizados pela Central de Atendimentos - 2015
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

139.373

247.703

433.736

448.244

468.951

492.982

567.853

541.130

532.330

480.357

446.603

460.369

Atendentes

405

504

563

626

795

671

562

503

501

462

456

466

Posições de Atendimento

200

200

300

300

400

400

400

400

400

329

329

329

Tempo Médio de Atendimento

8,27

7,46

6,21

6,04

5,46

5,37

5,07

4,40

4,43

4,46

4,59

4,51

2,35%

16,26%

87,33%

91,20%

99,48%

100%

99,91%

98,94%

97,83%

97,80

98,58

99,03

Atendimentos

Nível de Serviço

Fonte: Sistema FOCUS

As dificuldades observadas nos meses de janeiro a março de 2015 decorreram principalmente em razão
do início de operação da nova prestadora de serviço de atendimento. Superadas as dificuldades iniciais
relacionadas à contratação e capacitação de atendentes e adequação da infraestrutura de atendimento os
indicadores foram rapidamente alcançando os patamares contratados e de acomodação da demanda.
Observa-se no Quadro 4.1.2 que o número de atendentes da Central foi aumentando gradativamente
até o mês de maio e desde então vem diminuindo, chegando a dezembro/2015, com 466 (quatrocentos
e sessenta e seis) atendentes. A variação ocorre pela adequação da quantidade de atendentes à demanda
de chamadas, natural rotatividade de mão de obra característica no setor de atendimento e adequação
orçamentária. O número de posições de atendimento (PAs) também teve que ser adequado à
quantidade de chamadas recebidas diariamente (329 posições).
Outro fator que merece destaque é a gradativa redução do Tempo Médio de Atendimento – TMA, pela
Central de Atendimento. Tal redução é resultado da constante capacitação dos atendentes e contribui
para a redução dos custos com os serviços de telefonia da Central. Ao se comparar o TMA de
dezembro (4,51 minutos) ao de janeiro de 2015 (8,27 minutos), identifica-se uma redução de 45,47 %
do TMA médio mensal.

Fale Conosco
Por se tratar de serviço disponibilizado via internet, além da facilidade de sua utilização, o Fale
Conosco se monstra uma opção relevante para a ampliação do acesso à Anatel tanto por consumidores
quanto por cidadãos, além de contribuir significativamente para a redução nos custos com a Central de
Atendimento.
Foi com esse intuito que no ano de 2015, deu-se prosseguimento ao processo de aperfeiçoamento da
interface de atendimento via internet, ocorrido em março de 2015, bem como a adequação e melhoria
das chamadas “árvores de atendimento”, que são utilizadas pelos consumidores para o registro de
pedidos junto á Anatel.
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4.1.3

Indicadores e índice de atendimento

Outro dado importante a ser considerado, quando se trata de reclamações, é o Índice de Reclamações IR por serviço. O IR é calculado considerando a base de usuários do serviço. Basicamente, é uma
relação que considera o número de reclamações registradas por mil usuários. No exercício de 2015, de
modo geral, o IR apresentou piora se comparado com o ano de 2014, conforme demonstrado abaixo:
Quadro 4.1.3 – Índice de Reclamações por Serviço
Serviço
SCM

2014

2015

1º trim

2º trim

3º trim

4º trim

1,57

1,65

2,05

1,55

1º trim

2º trim

3º trim

4º trim

2,11

2,54

2,66

2,29

STFC

1,46

1,65

2,07

1,46

1,66

2,11

2,11

1,89

SeAC

1,21

1,36

1,69

1,49

2,24

2,63

2,89

2,46

SMP-Pós

0,93

0,97

1,15

0,94

1,07

1,46

1,58

1,39

SMP-Pré

0,12

0,16

0,18

0,15

0,18

0,23

0,28

0,26

SMP - Consolidado

0,31

0,35

0,42

0,34

0,41

0,55

0,62

0,56

Total

0,57

0,64

0,78

0,61

0,75

0,96

1,05

0,93

Fonte: Sistema FOCUS

O aumento verificado no indicador, em parte, se deve a ampliação da capacidade de atendimento da
Central de Atendimento, ampliação e melhoria dos canais de relacionamento via internet e as
constantes campanhas de conscientização dos direitos dos consumidores em mídias sociais e internet.
Índice de Desempenho no Atendimento – IDA
A Anatel calcula e disponibiliza em seu site o Índice de Desempenho no Atendimento – IDA, que
reflete o desempenho mensal comparativo, por serviço, das prestadoras de telecomunicações, com base
em indicadores do atendimento.
Atualmente, o índice é calculado atribuindo-se uma pontuação inicial no valor de 100 (cem) pontos
para cada Prestadora/Serviço, aplicando-se em seguida os fatores de dedução: (i) Fator de Reclamação;
(ii) Fator de Reabertas; (iii) Fator de Resolvidas até cinco dias úteis; e (iv) Fator de Resolvidas (três
meses anteriores ao mês do ranking). Tais fatores são medidos a partir de indicadores extraídos do
Sistema FOCUS, considerando a situação do tratamento das reclamações no 5º dia útil do mês
subsequente. Os dados podem ser acessados por intermédio do espaço do consumidor no Portal da
Anatel.
Toda vez que um consumidor registra uma reclamação nos canais de atendimento da Anatel, ela é
encaminhada para a operadora reclamada e a Agência passa a acompanhar como e em quanto tempo
essa reclamação será resolvida. Os dados que são gerados nesse processo permitem à Anatel calcular o
IDA, que considera tanto a quantidade de reclamações registradas contra as prestadoras quanto a
agilidade e a eficiência delas em responder. Permite, também, o estabelecimento de rankings de
atendimento, por operadora, para os seguintes serviços: Telefonia Celular, Telefonia Fixa Local,
Telefonia Fixa de Longa Distância e TV por Assinatura. Os resultados do IDA de Banda Larga
passaram a ser publicados desde outubro de 2015.
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A evolução média do IDA, calculado a partir dos indicadores individuais das empresas, no período
compreendido entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015 é demonstrada na Tabela 4.1.3.
Tabela 4.1.3 – Evolução do Índice de Reclamações por Serviço

SEAC
SMP
STFC
SCM

J
83,2
92,3
55,0
-

F
86,2
89,5
55,9
-

M
84,7
93,0
69,9
-

A
88,6
86,4
64,7
-

2014
M
J
J
A
84,4 90,0 78,4 85,9
86,4 92,8 84,4 80,3
47,6 45,6 29,4 38,2
-

S
O
83,5 66,7
80,0 82,0
39,3 49,5
-

N
D
75,6 91,5
88,0 97,2
55,2 72,0
-

J
79,1
95,4
68,0
-

F
64,9
92,4
54,3
-

M
58,4
85,6
73,7
-

A
65,0
86,8
29,7
-

2015
M
J
J
58,5 56,9 57,3
79,2 74,9 65,9
32,2 42,4 31,3
-

A
52,6
74,0
40,0
-

S
61,3
74,9
41,3
-

O
66,0
76,6
49,2
40,4

N
73,3
69,9
51,7
43,7

D
71,9
68,5
53,0
46,0

Fonte: Sistema FOCUS

Gráfico 4.1.3.1 – Evolução do IDA – Telefonia Fixa – 2014/2015

Gráfico 4.1.3.2 – Evolução do IDA – Telefonia Móvel – 2014/2015
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Gráfico 4.1.3.3 – Evolução do IDA – TV por Assinatura – 2014/2015

Gráfico 4.1.3.4 – Evolução do IDA – Banda Larga Fixa – 2014/2015

4.1.4

Lei de Acesso à Informação

A Lei de Acesso à Informação – LAI, Lei nº 12.527, trouxe novas regras para a classificação de
documentos e informações por graus de sigilo. Além disso, possibilitou a divulgação proativa de
informações, com a disponibilização na internet, independente de requisição (transparência ativa) e a
estruturação de procedimentos e instâncias recursais em caso de negativa de acesso, responsabilizando
órgãos, entidades e agentes públicos.
Em 2015, foram registrados 1.238 pedidos de informação. Das respostas fornecidas pela Anatel apenas
86 delas foram objeto de pedido de recurso aos Superintendentes, o que demonstra o alto grau de
assertividade do tratamento dispensado pela Agência.

114

Do total de recursos apresentados aos Superintendentes, a maioria decorre de equívoco do cidadão
quanto ao uso do canal, registrando pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão e-SIC reclamações, denúncias ou solicitações de providências relacionadas aos prestadores de serviços
de telecomunicações.
4.2

Carta de serviços ao cidadão

Em 2011 a Anatel disponibilizou em seu site a sua primeira Carta de Serviços ao Cidadão, instrumento
hábil para informar a sociedade sobre serviços prestados, formas de acesso, compromissos e padrões
de qualidade de atendimento ao público. Além disso, especifica prazos para o cumprimento dos
serviços prestados pela Agência, mecanismos de comunicação com os usuários e procedimentos para o
recebimento, o atendimento e a gestão de reclamações.
Com a reestruturação da Anatel, ocorrida em 2013, surgiu a necessidade de revisar o conteúdo da
Carta de Serviços, a fim de refletir a nova estrutura da Agência, bem como simplificar o entendimento
do público sobre os serviços prestados. Este processo de revisão está em fase final de implementação e
estima-se que no primeiro semestre de 2016 a nova Carta de Serviços seja disponibilizada no portal da
Agência.
4.3

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Com o objetivo de acompanhar a qualidade do atendimento prestado na Central de Atendimento da
Anatel são realizadas, diariamente, pelas equipes da Anatel e da Central de Atendimento, audições de
gravações de chamadas recebidas. A amostra é avaliada de acordo com critérios que englobam
diversos aspectos do atendimento e do registro da solicitação. As notas são computadas no Índice de
Qualidade do Atendimento Receptivo (IQAR), com possibilidade de penalizações à prestadora do
serviço de atendimento, conforme previsto em contrato.
A atividade de monitoria teve início no mês de julho de 2015 e os itens de avaliação de atendimento
considerados foram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atendimento de prontidão e uso do script inicial
Preenchimento ou confirmação dos dados cadastrais do cidadão de forma adequada
Perguntas claras e objetivas quanto a necessidade do consumidor
Empatia, cordialidade e tom de voz
Esclarecimentos adequados sobre o andamento da solicitação
Orientações adequadas sobre questionamentos do consumidor e passos para que sua
solicitação seja atendida
7. Clareza e segurança para transmitir as informações
8. Utilização de respostas padrão de forma correta
9. Tempo razoável para a realização dos procedimentos de uso de script
10.
Atendimento com atenção e tempo conforme a necessidade do consumidor
11.
Fluência verbal e dicção
12.
Qualidade do texto da solicitação
13.
Registro da solicitação conforme o relado do cidadão
14.
Fornecimento do nº de protocolo e prazos para tratamento da solicitação e demais
procedimentos
15.
Leitura do texto final da solicitação para o consumidor
16.
Diagnóstico de acordo com a solicitação do consumidor
17.
Encaminhamento adequado da solicitação para tratamento
115

18.
19.

Fechamento cordial do atendimento e uso do script final
Resolução adequada da demanda do cliente

Da análise das avaliações, a Agência busca obter os insumos necessários para orientar as ações de
melhoria contínua da qualidade do atendimento aos consumidores e cidadãos. O Quadro 4.3.1 lista os
itens melhor avaliados tanto por técnicos da Anatel quanto por monitores de qualidade da Central de
Atendimento.
Quadro 4.3.1 – Principais Itens de Avaliação Positiva
Item Avaliado

Resultado da Avaliação

1 - Encaminhamento adequado da solicitação para tratamento

99,47%

2 - Registro da solicitação conforme o relato do cidadão

99,20%

3 - Resolução adequada da demanda do cliente

99,09%

4 - Clareza e segurança para transmitir as informações

98,86%

5 - Empatia, cordialidade e tom de voz

98,73%

Quanto à avaliação negativa, os principais itens foram os relacionados ao preenchimento ou
confirmação de dados cadastrais – 26,96%, tempo de espera para a realização dos procedimentos e uso
de scripts – 19,29% e quanto à formulação de perguntas referentes às necessidades do consumidor –
9,45%. Sobre estes itens, a agência já tomou as providências necessárias para a melhoria no
atendimento.
Pesquisa de Satisfação URA
Desde o mês de abril de 2015, o cidadão pode avaliar o atendimento recebido na Central de
Atendimento da Anatel por intermédio de pesquisa automática disponibilizada pela Unidade Remota
de Atendimento – URA, logo após o fim da interação do consumidor com o atendente. Para qualificar
o grau de satisfação com o atendimento, basta que o consumidor digite uma das opções fornecidas na
gravação.
Durante o exercício de 2015, analisando a evolução mensal dos números é possível perceber a
regularidade e proporcionalidade das avaliações. A pesquisa mostra números positivos, com as
avaliações “Muito Satisfeito” sempre em escala bem superior às demais. Em média, 70% dos
consumidores atendidos responderam à pesquisa. O Quadro 4.3.2 apresenta a distribuição, mensal, da
avaliação do atendimento da Central de Atendimento em 2015.
Quadro 4.3.2 – Resultado da Avaliação da Central de Atendimento
Mês/Resultado

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito

Regular

Satisfeito

Muito
Satisfeito

Número Total
de Respostas

Abril

9,49%

1,75%

4,47%

11,60%

72,68%

217.993

Maio

6,17%

1,68%

4,62%

12,12%

75,41%

230.861

Junho

5,72%

1,66%

4,52%

12,03%

76,06%

248.537

Julho

6,61%

1,84%

4,98%

12,38%

74,18%

295.430

Agosto

6,74%

2,04%

5,33%

12,55%

73,35%

278.010

Setembro

8,27%

2,15%

5,2%

12,26%

72,12%

269.838

Outubro

8,00%

2,07%

5,07%

12,23%

72,63%

252.340

Novembro

7,02%

1,98%

5,06%

12,40%

73,53%

241.565

Dezembro

7,39%

2,12%

5,25%

12,57%

72,67%

241.303
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Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida – Usuários de Serviços de Telecomunicações
Visando atender a necessidade de incrementar as ferramentas de análise sobre a qualidade dos serviços
de telecomunicações oferecidos no país, a Anatel vem amadurecendo e aperfeiçoando sua atividade de
pesquisa da satisfação e da percepção da qualidade dos consumidores com os serviços prestados.
Nesse sentido, a aferição da satisfação e da qualidade percebida dos principais serviços de
telecomunicações, de iniciativa da Agência, passou por trabalho intensivo de reformulação durante o
ano de 2015.
Tal mudança foi oficializada com o Regulamento das Condições de Aferição do Grau de Satisfação e
da Qualidade Percebida Junto aos Usuários de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela
Resolução nº 654, de 13 de julho de 2015. O novo instrumento normativo simplifica e aperfeiçoa as
regras pertinentes, e as pesquisas de satisfação e a percepção da qualidade, que antes coexistiam de
forma independente por previsão de resoluções distintas, agora passam a ser tratadas uniformemente.
Dentre as inovações do regulamento estão: a) a unificação dos dois tipos de pesquisas em um só, sem
perda das informações coletadas; b) o estabelecimento de periodicidade anual (até então, apenas a
aferição da qualidade percebida era anual, não havendo previsão de periodicidade para a aferição de
satisfação); c) a ampliação do escopo das pesquisas para todos os principais serviços de
telecomunicações (além do SCM, do SMP e do STFC, incluiu-se o SeAC no rol de serviços a serem
pesquisados); d) a concisão e objetividade das regras (o regulamento é enxuto, dando apenas as linhas
gerais do processo de pesquisa e atribuindo a um manual operacional o detalhamento dos atributos das
pesquisas, planejamento amostral, metodologia de pesquisa em campo, cálculo da margem de erro,
calendário anual, forma, padrão, regularidade e meios de disponibilização ou envio das bases
cadastrais e demais procedimentos operacionais necessários para a realização das pesquisas).
As pesquisas previstas no novo regulamento são segmentadas por prestadora (exceto aquelas
consideradas de pequeno porte) e por unidade da federação (UF). Assim, permitem mensurar, em cada
UF, a satisfação e percepção dos consumidores, pessoas físicas, quanto à qualidade dos serviços de
telefonia móvel pessoal , pré e pós pago, internet banda larga fixa, telefonia fixa e televisão por
assinatura para, a partir dos resultados obtidos, dar ciência aos consumidores do desempenho das
prestadoras em sua região e também dotar a Anatel de informações necessárias para tomar medidas
com o objetivo de melhorar os serviços prestados.
A empresa pesquisadora, de acordo com o regulamento, é escolhida e contratada pelas prestadoras
conjuntamente, dentro de cada serviço, obedecendo aos requisitos mínimos definidos no manual de
aplicação, sem qualquer ônus para a Anatel. A empresa responsável pelas pesquisas do SMP, SCM,
STFC e TV por assinatura, conforme indicação das prestadoras, para a pesquisa do ano de 2015, foi a
TNS Brasil S.A.
Após a aprovação do Regulamento, a Anatel trabalhou intensamente de forma a viabilizar a realização
da pesquisa ainda no segundo semestre de 2015. Foi elaborado e aprovado, no mês de julho de 2015,
após submissão a Consulta Pública, o Manual de Aplicação que norteou o ciclo de pesquisas do ano.
Os questionários para a coleta dos dados foram finalizados e enviados à empresa contratada pelas
prestadoras. Estes foram organizados em perguntas orientadas por temas de interesse chamados de
atributos. Tais atributos estão previstos no Manual de Aplicação das pesquisas e, atualmente, são os
seguintes: Satisfação geral; Canais de Atendimento; Oferta e Contratação; Funcionamento; Cobrança;
Recarga; Capacidade de resolução; e, Reparo e Instalação.
Seguindo as disposições do regulamento, a seleção dos consumidores que formaram a base de
entrevistados foi feita por meio de sorteio realizado pela Anatel, utilizando método integralmente
aleatório, a partir da base de clientes encaminhada pelas prestadoras e separada dentro dos segmentos
da pesquisa já mencionados: prestadora e unidade da federação do consumidor.
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Como resultado, ainda durante o ano de 2015 foi finalizada a coleta em campo de quatro serviços –
SCM, SMP Pré-pago, SMP Pós-pago e STFC. Estas coletas envolveram a realização de entrevistas por
telefone com pouco mais de 152 mil consumidores de todas as UFs brasileiras. Já o prazo final para a
coleta das informações relativas ao SeAC foram prorrogadas, por meio de alteração do Manual
Operacional em 1º de dezembro de 2015, para o final de fevereiro de 2016.
A previsão é que todas as pesquisas tenham seus resultados publicados pela Anatel até o final de
março de 2016, com exceção do SeAC, que deverá ser publicado em abril de 2016.
4.4

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da Anatel

Iniciado em 2012, com o ingresso da Agência no Twitter, Facebook e YouTube no projeto de inserção
da Anatel nas principais redes sociais usadas pelos brasileiros, a Anatel vem a cada ano
implementando e melhorando mecanismos de transparência.
Destaque para as sessões do Conselho Diretor que são públicas e dão oportunidade de debate oral aos
interessados nas decisões da Agência. As reuniões são quinzenais e transmitidas ao vivo, via internet.
Nos dois casos, as pautas são divulgadas, com antecedência, no portal da Agência e as atas desses
encontros – contendo os votos dos Conselheiros – são disponibilizadas na Biblioteca da Anatel. É
permitido o acesso da sociedade no espaço onde ocorrem as reuniões do Conselho Diretor, com
exceção da parte fechada (destinada a assuntos administrativos). Os sorteios das matérias que serão
deliberadas pelos Conselheiros ocorrem duas vezes por semana e os resultados são divulgados no
portal da Agência.
A partir de 2014, passou a ser permitida a possibilidade de manifestação oral das partes do processo
nas reuniões do Conselho Diretor , bem como o acesso da sociedade à sala em que são realizadas.
Assim, as partes, por si ou por seus procuradores devidamente constituídos, têm direito à manifestação
oral pelo tempo mínimo de cinco e máximo de 15 minutos para cada matéria da pauta e poderá ser
formulado para qualquer item da pauta, com exceção dos procedimentos normativos.
Há, também, a publicação no portal da Agência na internet do Boletim de Jurisprudência da Anatel,
por meio do qual a sociedade pode acompanhar o trabalho e as deliberações do Conselho Diretor. O
Boletim apresenta breve síntese de decisões do Conselho Diretor. Caso deseje um aprofundamento, o
leitor pode acessar, por meio do Boletim, o inteiro teor da deliberação.
Importante mencionar outras iniciativas, com vista à melhoria da informação interna e externa da
Agência, tais como o lançamento do Portal do Consumidor, espaço destinado à divulgação de
informações de interesse dos usuários de serviços de telecomunicações. Com linguagem simples e
direta – sem o uso de siglas ou nomenclaturas técnicas –, o Portal explica quais são os principais
direitos e deveres do consumidor em cada serviço de telecomunicações, traz informações sobre como
utilizar os serviços da Anatel e mostra, em números, o desempenho das prestadoras em suas relações
com os consumidores.
Tão importante quanto o portal do consumidor foi o lançamento do novo portal da Agência –
elaborado segundo o eMAG e baseado no layout padrão da Administração Pública Federal – processo
que buscou dar ao ambiente virtual melhor navegabilidade e usabilidade.
A partir de 5 novembro de 2015, a Anatel passou a utilizar o sistema eletrônico de informações – SEI.
Com essa ferramenta, a Agência terá como principais benefícios:

118

•

•
•
•

4.5

Agilidade - melhor aproveitamento do tempo que, atualmente, é gasto com atividades como a
tramitação de documentos entre unidades por meio de mensageria e o deslocamento para colher
assinaturas;
Economia - redução do gasto com papel e impressão;
Facilidade - fim da montagem de processos e de atividades como furar, grampear, carimbar,
etc; fim da perda ou da deterioração de documentos ; e
Transparência - aprimoramento da organização dos processos; acesso simultâneo ao mesmo
documento e compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação em tempo
real.

Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

Portal do Consumidor
Com o intuito de informar e educar os consumidores de serviços de telecomunicações foi lançado no
início de 2014 o Portal do Consumidor da Anatel. Pensado e desenvolvido com foco no consumidor, o
site utiliza linguagem simples e direta, sem siglas ou nomenclaturas técnicas, com ilustrações e design
agradável.
Em abril de 2015, o Portal do Consumidor foi reformulado e passou a seguir o Modelo de
Acessibilidade em Governo Eletrônico - eMAG, bem como a respeitar o layout recomendado pela
Secretaria de Comunicação da Presidência da República - Secom.
O Portal disponibiliza informações sobre os canais de atendimento da Anatel, sobre os direitos e
deveres dos consumidores de serviços de telecomunicações (telefonia fixa, telefonia móvel, banda
larga, TV por assinatura), bem como disponibiliza dados e rankings que permitem comparar o
desempenho das prestadoras. Estão disponíveis inúmeras cartilhas explicativas e notícias sobre o setor.
Além disso, existem informações sobre os Conselhos de Usuários e o Comitê de Defesa dos Usuários
de Serviços de Telecomunicações (CDUST), bem como informações que buscam incentivar a
participação social na elaboração de regras do setor.
Entre abril e dezembro de 2015, o Portal do Consumidor recebeu mais de 2.2 milhões de visitantes,
com mais de 8,6 milhões de visualizações de páginas. Destaca-se que somente o artigo “Quer
reclamar? Saiba como!” recebeu mais de 2 milhões de visualizações.
Ações de Educação para o Consumo
Em 2015, a Anatel realizou várias ações com o objetivo de intensificar os esforços voltados à educação
dos consumidores dos serviços de telecomunicações. Cabe destacar a realização da 2º Semana do
Consumidor, que ocorreu em março de 2015. Com o objetivo de divulgar o dia do consumidor (15 de
março), a Agência desenvolveu diversas atividades. Foram desenvolvidos panfletos virtuais com dicas
sobre telecomunicações e divulgados nos perfis da Agência no Facebook, no Twitter e no Youtube.
Além disso, foi produzido material impresso com informações sobre diretos e deveres dos
consumidores para colocar nas Salas do Cidadão.
Outra ação de grande destaque foi a campanha educativa Anatel Explica. Lançada no início de
dezembro, essa campanha disponibiliza nos perfis da Agência nas redes sociais e no Portal do
Consumidor uma série de tutoriais e vídeos com orientações sobre os principais direitos e deveres dos
consumidores de serviços de telecomunicações.
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Duas vezes por semana são publicados novos conteúdos. A linguagem utilizada é clara e acessível e os
temas são escolhidos visando sua utilidade para o consumidor. São exemplos de temas: “O que é
franquia de dados?”, “Como fazer sua franquia durar mais?”, “Velocidade de Internet”, “Dicas antes
das compras de Natal”, “Mensagens publicitárias no celular”, “Como as reclamações são tratadas”, “O
que é o RGC?”.
Espera-se que a campanha contribua com o empoderamento dos consumidores que, a cada dia, estarão
mais cientes sobre os serviços de telecomunicações e seus direitos perante as prestadoras. O “Anatel
Explica” busca dar ao consumidor esta que é a mais importante de suas ferramentas: o conhecimento.
Figura 4.5: Telas “Anatel Explica”
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5
5.1

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Desempenho financeiro no exercício

Nos últimos dois exercícios financeiros, a Anatel vem enfrentando, além de contingenciamentos
orçamentários, restrições nos seus limites de pagamentos para fazer frente às suas despesas do
exercício corrente, bem como para liquidar os dispêndios extra orçamentários, decorrentes dos
compromissos de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores.
Durante o exercício de 2015, a situação se agravou a ponto da Agência não conseguir recursos
financeiros suficientes para pagamento do total das suas despesas mensais. Além disso, não obstante
aos esforços do Ministério das Comunicações, órgão ao qual a Agência está vinculada, os recursos
foram liberados muito amiúde. O planejamento de desembolsos da Agência ficou prejudicado,
considerando que os recursos foram repassados sem uma periodicidade pré-definida. Ademais, a
liberação de recursos de forma parcelada e em montantes irregulares e indefinidos, demandou grande
empenho da Anatel na negociação com os credores acerca dos pagamentos.
Desta feita, diante da restrição de recursos, tendo sido o total das transferências insuficientes para o
pagamento das despesas atestadas e pronta para pagamento, a Anatel registou, ao final de 2015, um
montante de restos a pagar processados no valor de R$ 11,6 milhões.
5.2

Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio
e avaliação e mensuração de ativos e passivos

Em 2015, a Anatel deu continuidade aos registros e procedimentos visando atender às exigências
contidas na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.128/2008, a qual instituiu as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T16, com a contabilização da
Depreciação de Bens Móveis e de Bens Imóveis, da Amortização do Intangível e das Benfeitorias em
Imóveis de Terceiros, da Provisão para Décimo Terceiro e Férias e do Registro da Despesa por
Competência.
Com a implantação, a partir de 1º de janeiro de 2015, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público da
União –PCASP, a Agência passou a observar as alterações para os registros contábeis, adequando-os
aos procedimentos definidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.
Depreciação, Amortização de itens do Patrimônio
A Anatel adota procedimentos para os registros de Depreciação e Amortização, em conformidade com
a NBC T 16.9, aprovada pela Resolução CFC nº 1.136, de 2008 e em consonância com as orientações
contidas nas Macrofunções STN/MF nºs 02.03.30 e 02.11.07 do Manual SIAFI.
Quanto à metodologia adotada para estimar a vida útil econômica dos bens móveis que constam do seu
patrimônio, a Agência utiliza as informações constantes do item 6.3 da Macrofunção STN/MF
02.03.30.
O método de cálculo utilizado para apurar as despesas de depreciação de bens móveis e amortização de
intangíveis mensal é o de quotas constantes, cuja metodologia de apuração é descrita abaixo.
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Valor Bruto Contábil do Bem (-) valor residual = valor depreciável/amortizável do bem (*) taxa
aplicada anual1 ( / ) meses do ano.
1

A taxa aplicada anual para o cálculo é resultado da divisão de 1(um) inteiro pela quantidade de anos
da vida útil de cada bem.
As taxas utilizadas para o cálculo da depreciação e amortização mensal são resultantes da divisão de
1(um) inteiro pela quantidade de anos da vida útil, multiplicado por 100 (cem), dividido pela
quantidade de meses do ano.
Até o final do exercício de 2015, em virtude da ausência de procedimento específico no Manual
SIAFI, a Agência considerou a vida útil de cinco anos para Amortização dos Bens Intangíveis, e para
as Benfeitorias em Imóveis de Terceiros, o período de locação definido no instrumento contratual.
Considerando que o Órgão Central de Contabilidade-STN/MF disponibilizou no MCASP, ao final do
exercício de 2015, novas orientações acerca da Amortização dos Bens Intangíveis, a Anatel passará a
adotar os procedimentos constantes da Macrofunção 02.03.30 no próximo exercício.
Quanto à depreciação de bens imóveis, o método de cálculo utilizado é o da parábola de Kuentzle,
conforme descrita na portaria conjunta STN-MF e SPU-MP nº 703, de dez 10 de dezembro de 2014,
expressa na equação seguinte:
Kd = (n2 – x2) / n2, onde:
Kd = coeficiente de depreciação
n = vida útil de acessão
x = vida útil transcorrida da acessão
Em 2015, a depreciação dos bens imóveis foi apurada e registrada de forma automática pela Secretaria
do Tesouro Nacional, utilizando-se para tanto os requisitos citados acima. O impacto pela utilização
dos critérios contidos nas NBC T 16.9 culminou no reconhecimento da Depreciação dos Bens Móveis
e Imóveis, da Amortização do Intangível e das Benfeitorias em Imóveis de Terceiros, resultando no
montante de R$ 19.989.113,92 (dezenove milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento e treze reais
e noventa e dois centavos), conforme demonstrado abaixo:
Gráfico 5.2 – Depreciação e Amortização

Fonte: Siafi
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No tocante ao resultado do exercício, o impacto decorrente da observância dos critérios das NBC T nºs
16.9 e 16.10 estão representados no Quadro 5.2.
Quanto ao reconhecimento da depreciação e amortização, esta representou 0,32% quando
correlacionado ao total das Variações Patrimoniais Diminutivas-VPD, contribuindo para o resultado
obtido de R$ 4.680.424,44.
Quadro 5.2 – Demonstração da Variação Patrimonial – DVP Sintética, Ilustrada com e sem os
Impactos da NBC T

DESCRIÇÃO

TOTAIS DVP

IMPACTOS
NBC T

DVP SEM OS
IMPACTOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos

6.230.841.059,61 17.621.929,37 6.213.219.130,24
10.787.639,64
6.834.289,73

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Depreciação, Amortização e Exaustão
Reavaliação, Red. a Valor Recup. e Ajustes p/ Perdas
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos

6.226.160.635,17 25.525.410,95 6.200.635.224,22
19.989.113,92
20,00
3.912,00
241.929,03
5.290.436,00

RESULTADO PATRIMONIAL

4.680.424,44

12.583.906,02

Avaliação e mensuração de ativos e passivos
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Os valores são mensurados ou avaliados pelo valor original e correspondem, em sua grande maioria,
de saldos de rendimentos auferidos em exercícios anteriores referentes a recursos aplicados na Conta
Única do Tesouro Nacional.
Estoques
A metodologia de avaliação e mensuração dos bens de almoxarifado é feita com base no valor de
aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado,
conforme dispõe o inciso III, art. 106, da Lei 4.320/1964.
Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo
As obrigações são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e apropriadas por competência.
Referem-se basicamente a valores devidos a Fornecedores Nacionais, Impostos e Contribuições
Federais, além de Depósitos Judiciais e Não Judiciais a serem identificados e classificados nas
respectivas receitas no próximo exercício.
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5.3

Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

Em 2015, a Anatel deu continuidade aos procedimentos voltados à adesão ao Sistema de Informações
de Custos - SIC, definido no §1º do art. 3º da Portaria STN nº 157, de 9 de março de 2011, que
considera os órgãos setoriais integrantes do Sistema de Custos do Governo Federal as unidades de
gestão interna dos Ministérios e da Advocacia-Geral da União, responsáveis pelo acompanhamento de
custos no SIC. Para tanto, participou de eventos promovidos pelo Órgão Central do Sistema de Custos
do Governo Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional, estudando as medidas necessárias para o
aprimoramento e adequação das informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais ao SIC.

5.4

Demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/64 e notas explicativas

As demonstrações contábeis e notas explicativas da Anatel e do Fust estão apresentadas no Anexo I.
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6

ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1
6.1.1

Gestão de Pessoas
Estrutura de Pessoal da Unidade

6.1.1.1 Força de Trabalho da Anatel
O quantitativo total autorizado na Lei 10.871/2004 para servidores do quadro efetivo é de 1.690. Ao
final de 2015, a Anatel contava com 1.466 servidores, revelando um déficit de cerca de 14%. O total
de agentes públicos atuando na Agência em 2015 foi de 1.633, distribuídos conforme o Quadro
6.1.1.1.
Quadro 6.1.1.1 – Força de Trabalho da Anatel - 2015
Quadro
Conselho Consultivo
Efetivo
Específico
Exercício Descentralizado (Procuradores)
Lotação Provisória
Nomeados (sem vínculo efetivo com a Administração
Pública)
Requisitados da Telebrás
Requisitados/cedidos de outros órgãos
Total Geral

Quantidade
11
1.292
174
33
26
23
52
22
1.633

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SARH

6.1.1.2 Distribuição da Lotação Efetiva
O Quadro 6.1.1.2.1 apresenta a distribuição dos agentes públicos em atividade na Agência em 2015,
pela tipologia do cargo. Além disto, demonstra o quantitativo de ingressos/egressos naquele exercício.
Quadro 6.1.1.2.1 – Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos
1. Servidores em Cargos Efetivos

1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão¹
1.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.4. Servidores requisitados de outros órgãos e
esferas²
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Membros do Conselho Consultivo³
4. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
5. Total de Servidores (1+2+3+4)

Lotação
Autorizada
Efetiva
1.690
1.599
1.690
1.466

Ingressos no Egressos no
Exercício
Exercício
109
43
93
21

33

33

9

10

26

26

4

4

224

74

3

8

0
12
23
1.725

0
11
23
1.633

0
1
5
115

0
0
8
51

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SARH
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1. Quantitativo máximo fixado no Anexo I da Lei nº 10.871/2004 e art. 29 da Lei nº 9.986/2000 (formado pelos quadros efetivo e específicos).
2. Quantitativo máximo fixado no art. 16, §3º, da Lei nº 9.986/2000.
3. Quantitativo máximo fixado no art. 36, caput, do Decreto nº 2.338/1997.

Dos 1.633 agentes, 784 (48,0%) estavam lotados na Sede da Anatel, 841 (51,5%) nas unidades
descentralizadas e 8 (0,5%) nas procuradorias especializadas. No tocante à distribuição dos agentes
pelos macroprocessos, 1.240 (75,9%) agentes atuaram nos processos finalísticos, 352 (21,6%) nos
processos instrumentais e 41 (2,5%) agentes executaram atividades afetas à procuradoria.
A classificação dos agentes, pela tipologia do cargo, em função da área de atuação (meio/fim), é
apresentada no Quadro 6.1.1.2.2.
Quadro 6.1.1.2.2 – Distribuição da Lotação Efetiva por Área
Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)

1.1. Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Membros do Conselho Consultivo
4. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
5.Total de Servidores (1+2+3+4)

Área Meio
362
308
308
33
6
15
0
0
3
365

Lotação Efetiva
Área Fim
1.237
1.237
1.158
0
20
59
0
11
20
1.268

Total
1.599
1.599
1.466
33
26
74
0
11
23
1.633

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SARH

6.1.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas na Anatel
Quadro 6.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da Anatel
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
1. Cargos em Comissão¹
1.1. Cargos Natureza Especial ¹
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior²
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

Lotação
Autorizada
Efetiva
512
531
5
5
507
526
507
460
295
11
295
35
168
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512
531

Ingressos no Egressos no
Exercício
Exercício
174
161
2
1
173
160
155
135
5
3
9
13
4
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
161

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SARH
OBS: 1. e 2. Os valores utilizados na coluna "autorizada" dizem respeito às quantidade de cargos em comissão autorizados na Lei nº 9.986/2000, sem
considerar as possibilidades de transformação de cargos de maior níveis em cargos de níveis menores. Por essa razão, a Agência também apresenta menos
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servidores ocupando os cargos em comissão de níveis mais elevados, ao passo que a situação oposta - mais servidores ocupando menos cargos do que o
constante da Lei - no que se refere aos cargos de níveis menores.

6.1.1.4 Relação entre servidores efetivos e temporários
Desde abril de 2007 a Anatel não possui servidores temporários em seu quadro.

6.1.1.5 Estudos para avaliar a distribuição da força de trabalho
Em alinhamento com discussões empreendidas no âmbito do processo de construção do planejamento
estratégico da Agência e em cumprimento às orientações emanadas pelo Conselho Diretor na Reunião
nº 743, realizada em 29 de maio de 2014, foi realizada contratação de consultoria especializada para,
dentre outros assuntos, mapear as competências, realizando estudos acerca da força de trabalho e da
distribuição dos servidores, com vistas ao aprimoramento da gestão na Anatel.
Os trabalhos foram iniciados em 2015 e seu cronograma prevê a conclusão para dezembro de 2016.
Assim, somente após o cumprimento do prazo dado à contratada e posterior análise e aceitação pela
Anatel, será possível divulgar as conclusões dos estudos realizados.
6.1.1.6 Qualificação da força de trabalho
O Quadro 6.1.1.6.1 apresenta a distribuição dos 1.633 agentes públicos em atividade na Agência em
2015, pela situação. A distribuição destes na sede e nas 26 unidades descentralizadas é apresentada no
Quadro 6.1.1.6.1.
Quadro 6.1.1.6.1 – Situação

Situação
Ativo Permanente

Total
1.441

Carreira Descentralizada

33

Cedido

25

Lotação Provisória

26

Nomeado

34

Requisitado

74

Total Geral

1.633

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SARH

A distribuição dos 1.633 agentes em atividade na Anatel é apresentada no Quadro 6.1.1.6.2.
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Quadro 6.1.1.6.2 – Distribuição do quadro de agentes em atividade, por unidade da federação
Unidade da
Federação
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Brasilia
Ceará
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Total Geral

Ativo
Permanente
6
9
6
25
46
683
45
13
40
11
13
14
71
26
13
50
37
8
83
12
50
6
8
24
127
8
7
1441

Carreira
Descentralizada

Cedido

Lotação
provisória

Nomeado

Requisitado

1
1
1
26

3
2
24

22
3
1
1

1

1

1
1
1

2
6

2
1
3
4
1

2

2
5
35
1

1

3

33

25

1
26

1

21

23

74

Total Geral
6
10
6
31
54
790
46
16
42
13
13
15
74
35
14
50
40
12
87
12
50
6
11
24
149
8
8
1622

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SARH

OBS: Não estão incluídos neste Quadro os 11 membros do Conselho Consultivo

A distribuição do quadro efetivo (servidores regidos pela Lei nº 10.871/2004) por unidade da
federação é apresentada no Quadro 6.1.1.3.
Quadro 6.1.1.6.3 – Distribuição do quadro efetivo por unidade da federação

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos – SARH
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Com relação ao grau de escolaridade da força de trabalho, a Anatel possui 674 servidores de nível
médio e 948 de nível superior. Nesse cenário estão espalhados servidores efetivos, específicos, com
exercício descentralizado, com lotação provisória, nomeados (comissionados), requisitados da
Telebrás e requisitados de outros órgãos.
Quanto ao grau de escolaridade, a distribuição da força de trabalho é apresentada no Quadro 6.1.1.6.4
Anexo, segue quadro ilustrativo informando a qualificação da força de trabalho, quanto ao grau de
escolaridade, por cada situação apresentada, excetuando os 11 membros do Conselho Consultivo.
Quadro 6.1.1.6.4 – Distribuição da força de trabalho por grau de escolaridade

Efe tivo
Específico
Exercício Descentralizado
Lotação Provisória
Nomeados
Re quisitados da Tele brás
Re quisitados de Outros Órgãos
Total Geral

Ensino
Mé dio
146
55
15
5
11
5
237

Superior
496
97
21
9
13
22
7
665

PósGraduado
305
15
10
2
3
13
4
352

Pós Graduado Mestrado Doutorado Mestrado
Doutorado
Total Geral
cursando
cursando
cursando
18
271
33
11
12
1.292
1
5
1
174
1
1
33
26
1
1
23
6
52
1
4
1
22
20
288
34
14
12
1.622

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SARH

A faixa etária do Quadro da Anatel, excetuando os 11 membros do Conselho Consultivo, se distribui
conforme Quadro 6.1.1.6.5.
Quadro 6.1.1.6.5 – Distribuição da força de trabalho por faixa etária
Até 30 anos

De 31 a 40

De 41 a 50

De 51 a 60

Mais de 60

Total Geral
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685

335

231

63

1.441

1

27

4

1

Cedido

16

3

6

Lotação Provisória

1

1

14

10

26

1

2

7

8

5

23

6

14

32

22

74

129

737

364

292

100

1.622

Situação
Ativo Permanente
Carreira Descentralizada

Nomeado
Requisitado
Total Geral

33
25

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SARH

6.1.1.7 Política de capacitação e qualificação de pessoal
A política de capacitação adotada pela Anatel em 2015 seguiu as diretrizes consideradas para
elaboração do Plano Bienal de Capacitação 2015-2016. Para realização de capacitações priorizou-se o
atendimento às recomendações de órgãos de controle.
Ressalte-se que as metas estabelecidas para 2015 e 2016, constantes da minuta do Plano Bienal de
Capacitação, foram as seguintes:
•
•

Capacitar 70% dos fiscais em tecnologias de comunicações;
Instituir banco de instrutoria no prazo de 6 meses, contados da aprovação desse plano;
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•
•
•
•
•
•

Capacitar 100% dos Superintendentes, Gerentes da unidade sede e das regionais e Chefes de
Assessorias em ações previstas no Programa de Desenvolvimento Gerencial;
Implantar o Portal do Conhecimento da Anatel no prazo de um ano, contado da aprovação
desse instrumento;
Capacitar 60% dos servidores dos Quadros Efetivo e Específico;
Ampliar em 50% a oferta de cursos on-line gratuitos;
Instituir sistemática de avaliação para os cursos pagos pela Anatel, quando não avaliados pela
própria instituição promotora;
Executar 100% do orçamento liberado para empenho.

Em 2015, a Anatel capacitou 82% do seu quadro em 2015, o que equivale a 1.338 servidores, com
141.888 horas de capacitação. A carga horária média de capacitação por servidor foi de cerca de
86,89h. As ações de capacitação se concentraram na realização de cursos gratuitos, palestras internas e
participação em outros eventos de forma a atender a requisitos legais para Progressão e Promoção de
servidores, mas também foi possível realizar capacitações pagas com o intuito de atender às
recomendações dos órgãos de controle.
As capacitações se relacionaram à eventos de tecnologias de comunicações móveis (item nº 266 do
Acórdão nº 3.422/2014 – TCU – Plenário) e à gestão de tecnologia da informação (item nº 9 da
conclusão do Acórdão nº 465/2011 – TCU – Plenário e item 2.1.2.7 do Relatório de Auditoria nº
201407008 da Controladoria Geral da União – CGU, o que foi executado por meio da contratação do
Inatel, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP - Escola Superior de Redes e da Masterhouse
Treinamento e Soluções em TI. Adicionalmente, foram concluídas todas as etapas do “Programa de
Desenvolvimento Gerencial”, promovido pela Fundação Dom Cabral.
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6.1.1.8 Indicadores

Indicador

Objetivo do indicador

Fórmula

(Número de desligamentos +
números de ingressos)/2/número de
Rotatividade
servidores ativos no último dia do
mês
Total de horas de capacitação
Carga horária média de
Identificar a quantidade média de horas de
realizadas/total de servidores da
capacitação por servidor
capacitação que cada servidor está recebendo
Anatel
Total de servidores
Medir a quantidade de servidores capacitados
Servidores capacitados
capacitados/total de servidores da
frente ao quadro geral da Anatel
Anatel
Execução orçamentária de Medir o percentual de execução do orçamento de Valor total empenhado/valor total
capacitação
capacitação
liberado para empenho
Medir flutuação (entrada e saída) no quadro de
pessoal da Anatel

Custo médio previsto com
capacitação por servidor

Avaliar o custo médio previsto com capacitação
por servidor

Dotação autorizada da LOA/ total
de servidores da Anatel

Custo médio realizado com Avaliar o custo médio realizado com capacitação Orçamento realizado / total de
capacitação por servidor
por servidor
servidores da Anatel

Unidade de
Periodicidade
Medida

Meta
2015

2015

2014

2013

2012

2011

6,60%

%

Anual

5,08%

1,69%

4,33%

2,50%

horas

Anual

86,89h

69,32h

57,93h

48h

%

Anual

60h

82%

82%

83%

82%

88%

%

Anual

100%

93%

96%

99,72%

87%

99,00%

R$

Anual

R$ 835,88 R$ 2.035,39 R$ 490,06 R$ 960,76

-

R$

Anual

R$ 333,17 R$ 1.043,73 R$ 427,95 R$ 947,99

-

Medir o percentual de dias úteis de trabalho em
que os servidores estão ausentes (considera
Número de funcionários X dias
licenças, afastamentos, concessões, penalidades e trabalhados/ano = Resultado (R)
Absenteísmo Geral
%
Anual
ausências/atrasos sem justificativa). Não se
Número de faltas no ano/R X 100%
considera afastamento para Missão no exterior e
Afastamento para Participar em Sindicância
Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SARH, Sistema de Desenvolvimento de Talentos da Anatel - SDTA e Sistema Orçamento

7,69%

9%

7,10%

5,15%

137,05h

4,60%
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6.1.2

Demonstrativo das Despesas com Pessoal

6.1.2.1 Despesas do Pessoal
Quadro 6.1.2.1 – Despesas do Pessoal

R$ 1,00
Despesas Variáveis
Tipologias/ Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Indenizações

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Demais
Despesas
Variáveis

Decisões
Judiciais

Total

Natureza Especial
Exercícios

2015

-

615.022,37

63.500,32

26.071,65

76.157,94

811,20

3.691,04

207,01

-

785.461,53

2014

-

607.349,90

53.915,88

17.971,96

111.868,99

8.183,51

-

-

-

799.290,24

2015

213.962.147,50

12.908.535,48

19.656.378,12

6.714.517,12

8.533.277,26

3.410.786,12

1.248.004,82

2.259,82

6.133,56

266.442.039,80

2014

196.558.581,89

12.400.918,09

17.405.794,53

6.584.113,16

10.039.744,82

3.358.333,10

1.411.229,39

2.588.227,00

4.182,00

250.351.123,97

2015

-

2.434.305,89

147.010,86

62.089,74

110.169,67

556,46

32.118,92

8.766,94

-

2.795.018,48

2014

-

2.187.049,02

182.254,08

60.751,36

246.677,04

-

59.103,66

-

-

2.735.835,16

2015

-

1.708.351,00

145.983,50

43.015,59

181.157,81

2014

-

1.712.907,90

142.742,33

47.580,78

122.957,37

2015

4.099.276,00

2014

4.332.665,29

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
Exercícios

S ervidores de carreira S EM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
Exercícios

S ervidores S EM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
Exercícios

38.152,87

23.848,84

1.150,08

-

2.079.657,98

-

-

2.088.190,08

S ervidores cedidos com ônus
Exercícios

-

343.788,60

111.439,50

91.443,95

51.521,25

14.755,85

-

4.712.225,15

361.055,44

120.351,81

161.948,40

74.026,45

-

57.051,29

-

5.107.098,68

S ervidores com contrato temporário
Exercícios

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte:Siafi

6.1.2.2 Identificação de irregularidades relacionadas à pessoal
A Anatel, na gestão de pessoal adota várias ações para prevenir e identificar eventual irregularidade
relacionada ao pessoal, especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e
empregos públicos. No momento em que um novo servidor ingressa na Agência, é verificado no
sistema SIAPE se ele possui vínculo com outro órgão do poder executivo federal. O registo do
servidor na Anatel é feito somente quando o órgão anterior lança a sua vacância ou exoneração do
cargo efetivo no sistema, o que evita a acumulação de cargo. No caso de professores federais, o
sistema acusa que ele tem vínculo com alguma instituição de ensino federal e pede para averiguar a
compatibilidade da jornada de trabalho, conforme exige a Lei 8.112/90.
Quando se trata de servidores das outras esferas (legislativo e judiciário), estes assinam a declaração de
não acumulação de cargo. Além disso, a Anatel solicita a cada novo servidor uma declaração do
vínculo anteriormente ocupado para que seja feito o ajuste financeiro referente ao valor de pagamento
da gratificação natalina. Essa declaração informa a data de término do vínculo com o órgão.
Quanto à remuneração, há que se destacar o cálculo automático pelo SIAPE, descontando os valores
de remuneração acumulada acima do teto na rubrica 507 (Abate Teto) na folha dos servidores nessa
condição. Essa informação aparece todos os meses na Despesa do Pessoal -DDP.
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6.1.3

Gestão de Riscos relacionados ao pessoal

Na Anatel, os riscos relacionados ao pessoal são identificados em relação aos processos que integram a
gestão de pessoas. A saber:
Processo de Cadastro
•
Risco identificado: Acúmulo de documentos de servidores, sem organização e dispersos, o que
dificulta ou inviabiliza a localização de informações quando solicitadas.
Medidas tomadas: Separação dos documentos por ordem alfabética e arquivamento nas pastas
funcionais dos servidores.
•
Risco identificado: Falta de capacitação/treinamento para o preenchimento dos formulários do
SISAC do Tribunal de Contas da União.
Medidas tomadas: Leitura de manuais. Foram feitas pesquisas de cursos, mas não foi encontrado
nenhum específico ao tema.

Processo de Pagamento
•
Risco identificado: Possível saída de servidores, que estão prestando concursos públicos, e
dificuldade em reposição, não só em termos quantitativo, mas também no sentido de alocar pessoas
com conhecimento técnico adequado à área (SIAPE e cálculos – obrigações trabalhistas, sociais e
perante o fisco).
Medidas tomadas: Propiciar um ambiente de trabalho adequado para que os servidores queiram
permanecer na área.
•
Risco identificado: Alta demanda dos servidores pelas atividades de rotina, juntamente a
necessidade de acompanhamento, monitoramento e pronta resposta aos questionamentos e
recomendações de controle e auditoria.
Medidas tomadas: Capacitar os servidores para aprimorar os mecanismos de controle e diminuir
eventuais incidências de recomendações dos órgãos de controle.
•
Risco identificado: Pouca oferta de capacitação referente à implementação do E-Social, a
ocorrer em breve de forma obrigatória para a Administração Pública Federal, aliado à falta de
Orientações Normativas emanadas pelo Órgão Central (MPOG), como exemplo: se o E-Social
resgatará os dados de um sistema de pessoal; se o SIAPE terá todas estas informações; se a integração
com o E-social demandará a execução de algumas outras ações.
Medidas tomadas: Contratação de cursos para área capacitação dos servidores. Já foram pesquisados
os cursos disponíveis no mercado para posterior contratação.
•
Risco identificado: Possíveis erros em processamento de vencimentos e obrigações sociais, pois
o SIAPE não está processando a remuneração quando do lançamento de aposentadoria.
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Medidas tomadas: Os cálculos são feitos manualmente, inclusive em relação ao PSS e ao imposto de
renda, em razão da limitação do SIAPE. Foi aberto um chamado no SEGEP, informando os problemas
que a Anatel vem enfrentando com essa situação.
•
Risco identificado: Falta de uma ferramenta atualizada para cálculos de aposentadoria com base
no art. 1° da Lei n. 10887/2004. O Siape não está fazendo interface com o site da Previdência Social
para atualizar os salários de contribuição do servidor, desde 1994, pelo INPC. Também, não está
calculando a média dos 80% maiores salários de contribuição, trazendo o valor incorreto de
aposentadoria baseado na remuneração atual, com necessidade de realização de cálculos manuais.
Medidas tomadas: Comunicação contínua com a área de Aposentadoria do MPOG, para revisar os
cálculos feitos, evitando conceder o benefício de forma equivocada, gerando prejuízos para a
Administração e/ou para o servidor.
•
Risco identificado: Falta de capacitação específica para cálculos de aposentadoria.
Medidas tomadas: Busca de cursos na área, para que todos os servidores sejam capacitados.

Processo de Direito, Benefícios e Vantagens
•
Risco identificado: Ausência de oferta adequada de capacitação no mercado relativo aos temas
do Processo de Direito, Benefícios e Vantagens .
Medidas tomadas: Elaboração de grupo de estudos e interação da Anatel com o RH do Ministério das
Comunicações e do Ministério do Planejamento.
•
Risco identificado: Eventual atraso no tratamento dos processos em virtude das limitações
impostas pelos sistemas informativos da Anatel e da Administração Pública Federal (em especial
SIAPE).
Medidas tomadas: solicitação de cursos sobre SIAPE, interação da Anatel com o RH do Ministério do
Planejamento e demanda de melhoria dos sistemas internos de forma a possibilitar a extração de
relatórios automatizados.

Processo de Ingresso e Desligamento
•
Risco identificado: Rotatividade dos servidores que buscam em outros órgãos melhor
remuneração, plano de carreira mais atrativo, maior flexibilidade de horário e identificação com as
atividades desempenhadas.
Medidas tomadas: Criar mecanismos de motivação, promovendo políticas de inclusão dos novos
servidores, de forma a facilitar a adaptação à cultura da Agência; e realocação de servidores que não
estejam se adaptando às atividades desenvolvidas em áreas mais adequadas ao seu perfil.

Processo de Saúde e Qualidade de Vida
•

Risco identificado: Falta de realização de exames periódicos.
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Medidas tomadas: tentativa de obter mais recursos orçamentários de forma a possibilitar a contratação
de empresa que preste serviço de ambulatório, a exemplo do que ocorre em outras Agências
Reguladoras.
•

Risco identificado: não realização de perícias aos servidores que necessitam se ausentar por
motivos de saúde, devido ao encerramento unilateral do atendimento prestado para a Anatel
pelo SIASS UnB.

Medidas tomadas: Foi tentada inclusão da Anatel nas demais unidades SIASS do DF, mas todas
recusaram alegando falta de contrapartida: profissional médico da Anatel. A interação realizada com o
MPOG para resolução do problema também se mostrou infrutífera. Está sendo verificada a
possibilidade do atendimento de perícia dos servidores da Anatel em hospital público do SUS. O
próximo passo é tentar contratação específica de ambulatório médico com serviço de perícia e junta
médica, o que dependerá de disponibilidade de orçamento para essa contratação.
Processo de Capacitação
•

Risco identificado: Ocorrência de restrições orçamentárias, o que de fato ocorreu em 2015, com
a disponibilização para empenho de apenas 43% do orçamento demandado.
Medidas tomadas: Divulgação de diversos cursos gratuitos presenciais e online. Além disso,
priorização de cursos que não demandavam o pagamento de passagens e/ou diárias e instituições que
oferecem bolsas aos alunos.

Processo de Gestão por Competências, Desempenho e Carreira
•

Risco identificado: Indefinição do órgão central (MPOG) quanto a utilização de tempo anterior
do servidor efetivo para promoção à Classe Especial.

O Decreto n° 6.530, de 04 de agosto de 2008, regulamenta a progressão e promoção para os servidores
do quadro efetivo das Agências Reguladoras. Em seu anexo III, o referido texto normativo estabelece
como um dos requisitos para o servidor ingressar na classe especial, mínimo de um ano de efetivo
exercício no padrão V da Classe B e anos de experiência. Ainda, a Portaria n° 1120/2010, dispõe como
requisitos para ingresso na classe especial, além de outros, mínimo de anos de experiência no campo
específico de atuação da carreira. A quantidade de anos vai depender se o servidor possui pós
graduação, mestrado ou doutorado.
Medidas tomadas: Interlocução com o MPOG de forma a esclarecer se a manifestação destacada se
refere tão somente a atuações na forma de contrato temporário ou se outros tipos de atuações seriam
válidas, combinado com a revisão da Portaria n° 1.120/2010 em curso.
6.1.4

Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

6.1.4.1 Contratos de Prestação de Serviços não abrangidos pelo plano de cargos da Anatel
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ANATEL S EDE
Nome: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - S EDE BRAS ÍLIA
UG/Gestão: 413001/41231

CNPJ: 02.030.715/0001-12
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

S it.

2014

Atendimento ao Consumidor

78.533.312/0001-58

13/11/2014

12/5/2017

M

A

2015

Transportes

07.319.323/0001-91

12/2/2015

11/2/2016

M

A

2014

Copeiragem

12.978.051/0001-71

4/11/2014

3/3/2016

FeM

P

2015

Limpeza

08.744.139/0001-51

28/4/2015

27/4/2016

F

A

2013

Vigilância

06.311.155/0001-25

8/5/2013

7/5/2016

F

P

2014

Brigadista

72.591.894/0001-42

31/7/2014

30/7/2016

FeM

P

2013

Automação predial

26.241.737/0001-90

22/2/2013

21/10/2016

M eS

P

2015

M anut de bens imóveis/móveis

00.681.882/0001-06

13/11/2015

12/11/2016

FeM

A

2015

M ensageria

02.961.711/0001-58

21/1/2015

20/1/2017

F

P

2014

M anut de bens imóveis/móveis

00.899.223/0001-32

30/12/2014

22/1/2017

F

P

2009

Limpeza

05.280.504/0001-26

4/5/2009

3/5/2015

F

E

2012

Transportes

07.319.323/0001-91

12/12/2012

11/2/2015

M

E

2014

M anut de bens imóveis/móveis

08.220.9520/001-22

13/10/2014

12/11/2015

FeM

E

93.124.642/0001-83

27/11/2012

26/11/2016

M

P

08.878.823/0001-26

9/12/2014

8/2/2016

M

P

01.162.636/0001-00

1/3/2012

29/2/2016

S

P

06.109.134/0001-21

1/3/2012

29/2/2016

S

P

S it.

2012

2014

2012

2012

Serviços de atendimento e suporte
técnico em primeiro e segundo
nível a usuários dos serviços
estabelecidos no catálogo da
Central de Serviços da Anatel
Serviços de auxiliar de arquivo,
auxiliar de biblioteca, auxiliar de
administração de sítio
governamental e supervisor, de
forma contínua.
Suporte presencial de terceiro nível
ao ambiente de produção
Suporte presencial de terceiro nível
para infraestrutura de rede de
dados/telefonia e monitoração do
ambiente de TI

ANATEL S ÃO PAULO
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NO ES TADO DE S ÃO PAULO - GR01
UG/Gestão: 413002/41231

CNPJ: 02.030.715/0002-01
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

2012

Limpeza

55.905.350/0001-99

15/10/2012

15/6/2016

F

P

2013

Vigilância

03.949.685/0001-05

9/12/2013

9/12/2016

F

P

2011

Recepção

09.455.740/0001-97

19/12/2011

19/12/2016

M

P

2011

Tranportes

02.605.452/0001-22

15/6/2011

15/6/2016

F

P
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ANATEL RIO DE JANEIRO
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ES TADOS DO RIO DE JANEIRO E ES PÍRITO S ANTO - GR02
UG/Gestão: 413003/41231

CNPJ: 02.030.715/0005-56
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

S it.

2014

Limpeza

06.305.533/0001-68

30/9/2015

30/9/2016

F

P

2015

Limpeza

10.570.183/0001-34

28/6/2015

28/6/2016

F

A

2012

Vigilância

08.471.527/0001-06

19/12/2015

19/12/2016

F

P

2014

Tranportes

12.279.184/0001-50

9/6/2015

9/6/2016

F

A

2014

Tranportes

12.279.184/0001-50

3/7/2015

3/7/2016

F

A

2012

Informática

09.433.258/0001-56

20/12/2014

20/12/2015

M

E

2014

Apoio Administrativo

15.121.128/0001-80

3/2/2015

3/2/2016

M

P

2014

Apoio Administrativo

15.121.128/0001-80

3/2/2015

3/2/2016

M

P

2015

M ensageria

11.446.485/0001-68

1/6/2015

1/6/2016

M

A

2015

Recepção

11.446.485/0001-68

3/6/2015

3/6/2016

M

A

S it.

ANATEL PARANÁ
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ES TADOS DO PARANÁ E S ANTA CATARINA - GR03
CNPJ: 02.030.715/0009-70

UG/Gestão: 413004/41231

Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

2010

Vigilância Sede Curitiba

04.563.093/0001-13

1/6/2010

31/5/2015

F

E

2015

Vigilância Sede Curitiba

12.138.329/0001-00

1/6/2015

31/5/2016

F

A

2010

Vigilância Sede Florianópolis

10.364.152/0001-27

23/11/2010

22/11/2015

F

E

2015

Vigilância Sede Florianópolis

10.364.152/0001-27

23/11/2015

22/7/2017

F

A

2012

Vigilância ERM Foz do Iguaçu/PR

07.394.613/0001-08

19/10/2012

18/2/2016

F

P

2012

Vigilância ERM Cambé/PR

12.138.329/0001-00

19/10/2012

18/2/2016

F

P

2014

Limpeza Sede Curitiba

11.301.568/0001-69

2/7/2014

1/7/2015

F Incompleto

E

2015

Limpeza Sede Curitiba

07.809.721/0001 - 96

2/7/2015

1/7/2016

F Incompleto

A

2012

Limpeza Sede Florianópolis

09.284.904/0001-60

15/6/2012

14/6/2017

F Incompleto

P

2014

Recepção Sede Curitiba

05.443.410/0001-20

12/11/2014

11/11/2016

M

P

2011

Recepção Sede Florianópolis

09.284.904/0001-60

7/11/2011

6/11/2016

M

P

2014

Tranportes Sede Curitiba

14.164.110/0001-01

17/3/2014

16/3/2016

M

P

2013

Tranportes Sede Florianópolis

05.744.092/0001-38

12/8/2013

11/4/2015

M

E

2015

Tranportes Sede Florianópolis

05.744.092/0001-38

3/8/2015

2/4/2017

M

A

2010

Copeiragem Sede Florianópolis

00.482.840/0001-38

16/6/2010

15/6/2015

F Incompleto

E

2015

Copeiragem Sede Florianópolis

06.094.697/0001-93

16/6/2015

15/2/2017

F Incompleto

A

2013

Copeiragem Sede Curitiba

80.033.004/0001-05

7/10/2013

6/10/2015

F Incompleto

E
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ANATEL PARANÁ
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ES TADOS DO PARANÁ E S ANTA CATARINA - GR03
UG/Gestão: 413004/41231

CNPJ: 02.030.715/0009-70
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas

Empresa Contratada
(CNPJ)

Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

S it.

2010

Vigilância Sede Curitiba

04.563.093/0001-13

1/6/2010

31/5/2015

F

E

2015

Vigilância Sede Curitiba

12.138.329/0001-00

1/6/2015

31/5/2016

F

A

2010

Vigilância Sede Florianópolis

10.364.152/0001-27

23/11/2010

22/11/2015

F

E

2015

Vigilância Sede Florianópolis

10.364.152/0001-27

23/11/2015

22/7/2017

F

A

2012

Vigilância ERM Foz do Iguaçu/PR

07.394.613/0001-08

19/10/2012

18/2/2016

F

P

2012

Vigilância ERM Cambé/PR

12.138.329/0001-00

19/10/2012

18/2/2016

F

P

2014

Limpeza Sede Curitiba

11.301.568/0001-69

2/7/2014

1/7/2015

F Incompleto

E

2015

Limpeza Sede Curitiba

07.809.721/0001 - 96

2/7/2015

1/7/2016

F Incompleto

A

2012

Limpeza Sede Florianópolis

09.284.904/0001-60

15/6/2012

14/6/2017

F Incompleto

P

2014

Recepção Sede Curitiba

05.443.410/0001-20

12/11/2014

11/11/2016

M

P

2011

Recepção Sede Florianópolis

09.284.904/0001-60

7/11/2011

6/11/2016

M

P

2014

Tranportes Sede Curitiba

14.164.110/0001-01

17/3/2014

16/3/2016

M

P

2013

Tranportes Sede Florianópolis

05.744.092/0001-38

12/8/2013

11/4/2015

M

E

2015

Tranportes Sede Florianópolis

05.744.092/0001-38

3/8/2015

2/4/2017

M

A

2010

Copeiragem Sede Florianópolis

00.482.840/0001-38

16/6/2010

15/6/2015

F Incompleto

E

2015

Copeiragem Sede Florianópolis

06.094.697/0001-93

16/6/2015

15/2/2017

F Incompleto

A

2013

Copeiragem Sede Curitiba

80.033.004/0001-05

7/10/2013

6/10/2015

F Incompleto

E

S it.

ANATEL MINAS GERAIS
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NO ES TADO DE MINAS GERAIS - GR04
UG/Gestão: 413005/41231

CNPJ: 02.030.715/0003-84
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

2012

Limpeza

08.342.488/0001-47

16/8/2012

15/8/2016

F

P

2014

Vigilância

08.562.228/0001-87

1/7/2014

30/6/2016

M

P

2013

Vigilância

14.428.415/0001-75

1/8/2013

30/7/2016

M

P

2014

Informática

11.425.781/0001-82

5/5/2014

4/5/2016

F

P

2014

Apoio Administrativo

08.139.629/0001-29

1/7/2014

30/6/2015

M

E

2015

Apoio Administrativo

07.593.524/0001-82

3/11/2015

2/11/2016

M

A

2014

Mensageria

12.537.897/0001-76

2/6/2014

31/1/2015

M

E

2015

M ensageria

04.281.586/0001-60

1/2/2015

31/1/2016

M

E

2014

Tranportes

04.281.586/0001-60

23/12/2014

22/8/2016

M

A
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ANATEL RIO GRANDE DO S UL
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NO ES TADO DO RIO GRANDE DO S UL - GR05
UG/Gestão: 413006/41231

CNPJ: 02.030.715/0004-65
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

S it.

2013

Limpeza

11.301.568/0001-69

29/4/2015

28/4/2016

F

A

2015

Vigilância

89.963.862/0001-23

1/1/2015

31/12/2015

M

A

2012

Informática

93.124.642/0001-83

9/8/2015

8/1/2016

M

A

2014

Recepção

11.057.118/0001-72

7/6/2015

6/6/2016

M

A

2015

Vigilância

89.963.862/0001-23

1/1/2015

31/12/2015

M

A

2015

Transportes

09.542.711/0001-62

1/10/2015

31/5/2017

M

A

S it.

ANATEL PERNAMBUCO
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ES TADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS - GR06
UG/Gestão: 413007/41231

CNPJ: 02.030.715/0004-65
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

2014

Limpeza

19.069.415/0001-40

1/8/2014

1/8/2016

F

P

2013

Limpeza

18.301.321/0001-91

4/9/2013

4/1/2017

F

P

2013

Limpeza

18.301.321/0001-91

21/10/2013

21/2/2017

F

P

2011

Vigilância

09.537.039/0001-17

2/5/2011

1/5/2016

F

P

2014

Vigilância

05.025.350/0001-26

8/7/2014

8/7/2016

F

P

2012

Vigilância

11.866.801/0001-50

10/9/2012

10/9/2016

F

P

2014

Recepção

12.778.433/0001-51

21/3/2014

21/3/2016

M

P

2014

Recepção

08.966.334/0001-26

2/5/2014

2/9/2017

M

P

2015

Recepção

17.982.526/0001-17

1/4/2015

1/4/2016

M

A

2014

Transportes

03.574.135/0001-59

19/5/2014

19/1/2016

M

A

2014

Copeiragem

05.214.001/0001-52

1/9/2014

1/9/2016

F

E
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ANATEL GOIÁS
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ES TADOS DE GOIÁS , MATO GROS S O, MATO GROS S O DO S UL E TOCANTINS - GR07
UG/Gestão: 413008/41231

CNPJ: 02.030.715/0010-03
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

S it.

2013

Limpeza

09.041.485/0001-36

17/10/2013

17/4/2015

F Incompleto

E

2015

Limpeza

08.531.933/0001-17

22/4/2015

21/4/2016

F Incompleto

A

2012

Vigilância

08.837.257/0001-04

11/6/2012

10/6/2015

F

E

2015

Vigilância

00.283.018/0001-48

11/6/2015

10/6/2016

F

A

2011

Vigilância

04.667.389/0001-84

30/6/2011

18/6/2015

F

E

2011

Vigilância

04.667.389/0001-84

30/6/2011

18/6/2015

F

E

2015

Vigilância

72.591.894/0003-04

19/6/2015

18/6/2016

F

A

2011

Vigilância

10.599.807/0001-46

1/2/2011

31/1/2016

F

E

2013

Limpeza

08.238.200/0001-99

22/7/2013

21/7/2016

F Incompleto

E

2015

Limpeza

05.427.994/0001-40

28/9/2015

27/9/2016

F Incompleto

A

2014

Limpeza

10.917.822/0001-95

20/10/2014

19/10/2015

F Incompleto

E

2015

Limpeza

13.753.226/0001-05

16/11/2015

15/11/2016

F Incompleto

A

2014

Limpeza

04.829.840/0001-12

9/10/2014

8/10/2016

F Incompleto

P

2011

Vigilância

03.601.036/0003-80

1/2/2011

31/1/2016

F

E

2013

Recepção

16.962.460/0001-30

13/5/2013

30/9/2015

M

E

2014

Transportes

02.605.452/0001-22

10/2/2014

9/2/2017

F

P

2014

M ensageria

02.961.711/0001-58

22/9/2014

21/9/2015

M

E

2014

Recepção

11.057.118/0001-72

18/8/2014

17/8/2016

M

P

2014

Copeiragem

11.108.001/0001-70

1/10/2014

31/7/2015

F Incompleto

E

2014

Transportes

03.105.598/0001-71

1/8/2014

31/7/2016

F

P

2014

Transportes

07.446.868/0001-69

15/12/2014

14/12/2016

F

P

2010

Transportes

09.535.897/0001-22

5/4/2010

4/4/2015

F

E

2012

Copeiragem

26.645.879/0001-12

11/6/2012

10/6/2015

F Incompleto

E

2014

Contínuos

01.006.345/0001-15

8/12/2014

7/12/2016

M

P

2012

Recepção

10.660.342/0001-91

26/12/2012

25/3/2015

M

E

2014

Recepção

10.917.822/0001-95

11/11/2014

10/11/2015

M

E

2014

Mensageria

01.294.164/0001-31

1/8/2014

31/7/2015

M

E

2014

Copeiragem

76.258.672/0001-63

9/12/2014

8/12/2015

F Incompleto

E

2011

Copeiragem

11.443.028/0001-10

10/1/2011

7/8/2015

F Incompleto

E
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ANTEL BAHIA
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE - GR08
UG/Gestão: 413009/41231

CNPJ: 02.030.715/0018-60
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de Execução
das
Atividades
Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade mínimo
exigido dos trabalhadores
contratados

Sit.

2012

Transportes

05.439.064/0001-07

14/3/2015

13/9/2015

F

E

2011

Vigilância

34.324.913/0001-85

31/8/2015

28/2/2016

F

P

2012

Recepção

11.135.051/0001-47

11/7/2015

10/1/2016

M

E

2013

M ensageria Motorizada

08.307.120/0001-48

10/12/2015

10/6/2016

F

P

2013

Copeiragem

08.307.120/0001-48

19/6/2015

18/6/2016

F Incompleto

P

2014

Limpeza

14.768.911/0001-78

13/2/2015

12/2/2016

F

P

2014

Jardinagem

07.244.760/0001-93

26/12/2014

25/12/2015

F Incompleto

E

2015

Informática

00.129.166/0001-02

22/1/2015

21/1/2016

M

A

2014

Vigilância

16.207.888/0001-78

2/12/2015

1/12/2016

F

P

2011

Recepção

02.945.243/0001-28

17/1/2015

16/1/2016

M

E

2011

Limpeza

02.945.243/0001-28

1/8/2015

31/7/2016

F Incompleto

P

2011

Copeiragem

02.945.243/0001-28

1/8/2015

31/7/2016

F Incompleto

P

2011

Jardinagem

02.945.243/0001-28

1/8/2015

31/7/2016

F Incompleto

P
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ANATEL CEARÁ
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ES TADOS DO CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE E PIAUÍ - GR09
UG/Gestão: 413010/41231

CNPJ: 02.030.715/0014-37
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

S it.

2015

Limpeza

13.753.226/0001-05

16/11/2015

15/7/2017

F

A

2013

Vigilância

11.206.453/0001-95

16/9/2015

15/9/2016

F

P

2013

Limpeza

06.982.630/0001-95

15/5/2015

15/1/2017

F

P

2011

Vigilância

02.141.823/0001-62

7/5/2015

30/6/2016

F

P

2015

Vigilância

08.578.865/0001-41

10/9/2015

10/5/2017

F

A

2013

Limpeza

09.019.150/0001-11

1/5/2015

31/12/2016

F

P

2013

Transportes

14.487.384/0001-23

27/7/2015

26/7/2016

F

P

2013

Transportes

14.487.384/0001-23

27/7/2015

26/7/2016

F

P

2014

Transportes

03.105.598/0001-71

1/9/2015

31/8/2016

F

P

2014

Informática

00.690.928/0001-00

20/11/2015

19/11/2016

M

P

2013

Copeiragem

13.312.604/0001-15

23/7/2015

22/3/2017

F

P

2013

Copeiragem

05.695.725/0001-65

8/7/2015

7/3/2017

F

P

2012

Recepção

05.485.352/0001-06

22/12/2015

21/12/2016

M

A

2014

Recepção

05.695.725/0001-65

8/1/2015

7/1/2016

M

A

2012

Apoio Administrativo

05.485.352/0001-06

22/12/2014

2/10/2015

M

E

2013

Apoio Administrativo

14.487.384/0001-23

27/7/2014

30/4/2015

F

E

2013

Apoio Administrativo

14.487.384/0001-23

27/7/2014

30/4/2015

F

E

2013

Copeiragem

08.584.379/0001-36

18/6/2013

24/4/2015

F

E

2014

Informática

10.438.318/0001-02

1/12/2014

30/11/2015

M

E

2013

Recepção

03.415.021/0001-66

1/8/2014

31/7/2015

M

E
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ANATEL PARÁ
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ES TADOS DO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10
UG/Gestão: 413011/41231

CNPJ: 02.030.715/0006-27
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

S it.

2012

Limpeza

16.887.298/0001-33

17/12/2012

16/12/2016

F

P

2012

Limpeza

15.001.655/001-51

19/12/2012

18/12/2016

F

A

2010

Limpeza

41.617.168/0001-28

16/3/2015

15/3/2016

F

P

2013

Vigilância

11.493.735/0001-10

13/11/2013

12/11/2016

F

P

2013

Vigilância

09.500.531/0001-18

23/12/2013

22/12/2016

F

P

2013

Vigilância

05.920.248/0001-94

6/12/2013

5/12/2016

F

P

2013

Vigilância

11.393.595/0002-90

30/5/2013

29/5/2016

F

P

2013

Vigilância

11.393.595/0002-90

30/5/2013

29/5/2015

F

P

2014

Tranportes

11.336.826/0001-42

1/8/2014

31/7/2015

F

E

2014

Tranportes

08.949.785/0001-55

1/8/2014

31/7/2015

M

P

2013

Tranportes

08.949.785/0001-55

11/3/2013

10/3/2016

M

P

2013

Tranportes

03.010.559/0001-71

22/4/2013

21/4/2016

F

P

2013

Copeiragem

16.887.278/0001-33

1/2/2013

31/1/2017

F

P

2013

Copeiragem

12.251.894/0001-71

11/3/2013

10/3/2015

M

E

2014

Recepção

02.463.811/0001-54

1/9/2014

31/8/2016

M

P

2014

Recepção

07.965.721/0001-85

1/10/2014

30/9/2016

M

A

2014

Recepção

17.643.237/0001-93

1/1/2014

16/3/2016

M

P
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ANATEL AMAZONAS
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ES TADOS DO AMAZONAS , ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA - GR11
UG/Gestão: 413012/41231

CNPJ: 02.030.715/0007-08
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas
Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

S it.

2014

Vigilância

09.228.237/0001-10

1/2/2015

1/10/2016

M

P

2010

Limpeza

04.844.192/0001-73

21/6/2014

20/6/2015

F

E

2015

Limpeza

05.427.994/0001-40

28/7/2015

27/3/2017

F

A

2013

Limpeza

84.038.678/0001-53

24/12/2014

23/8/2016

F

P

2014

Limpeza

11.693.448/0001-54

1/12/2014

31/7/2016

F

A

2014

Limpeza

08.880.610/0001-39

25/8/2014

24/6/2016

F

A

2009

Vigilância

02.576.238/0004-38

22/12/2014

21/6/2015

M

E

2015

Vigilância

12.159.225/0001-74

24/6/2015

23/2/2017

M

A

2014

Vigilância

09.406.386/0001-00

13/6/2014

12/2/2016

M

A

2012

Vigilância

02.692.197/0001-67

1/8/2014

31/7/2015

M

E

2015

Vigilância

02.692.197/0001-67

3/8/2015

2/4/2017

M

A

2014

Recepção

06.056.855/0001-10

9/12/2014

21/8/2015

M

E

2012

M ensageria

04.844.192/0001-73

10/8/2014

30/8/2015

M

E

2014

Copeiragem

06.056.855/0001-10

25/8/2014

25/8/2015

F

E

2014

Tranportes

02.267.143/0001-90

29/12/2014

11/8/2015

M

E

2014

Jardinagem

06.056.855/0001-10

25/8/2014

25/8/2015

F

E

2013

M ensageria

04.844.192/0001-73

1/7/2014

1/7/2015

M

E

2014

Recepção

11.293.659/0001-08

15/12/2014

21/8/2015

M

E

2014

Tranportes

02.267.143/0001-90

18/12/2014

11/8/2015

M

E

2014

Copeiragem

04.844.192/0001-73

10/11/2014

30/8/2015

F

E

2014

Tranportes

02.267.143/0001-73

29/12/2014

11/8/2015

M

E

2013

M ensageria

08.940.297/0001-87

15/7/2014

14/7/2015

M

E

2013

Recepção

11.634.366/0001-39

17/7/2014

16/7/2015

M

E

2014

Tranportes

07.446.868/0001-69

18/12/2014

11/8/2016

M

A

LEGENDA
Ano do Contrato - Ano em que foi celebrado o contrato de prestação de serviços pela unidade contratante.
Objeto - Objeto da Contratação, tais como: Limpeza, Vigilância, Transportes, Informática, Copeiragem, Recepção, Reprografia, Telecomunicações,
M anutenção de Bens móveis, M anutenção de Bens imóveis, Brigadistas, Apoio Administrativo, ....
Empresa Contratada (CNPJ) - Código no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica da Receita Federal do Brasil da empresa contratada para o fornecimento de
mão de obra terceirizada.
Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas - Datas de início e fim do contrato
Nível de Escolaridade Mínimo Exigido dos Trabalhadores Contratados - (F) Ensino Fundamental; (M ) Ensino M édio; (S) Ensino Superior.
S ituação do Contrato - (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
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6.1.4.2 Contratação de Estagiários
A política de contratação de estagiários na Anatel segue a legislação pertinente e as normas
contratuais. O contrato regula-se por cláusulas e preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios do direito privado. Nos termos do contrato firmado entre a Agência e o
Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE, estudantes que estejam regulares e frequentes nos
cursos oferecidos por instituições de educação superior e de ensino médio são selecionados para
desenvolver atividades na Sede e unidades descentralizadas da Anatel. Há exigência de que o
supervisor possua formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no
curso do estagiário; além de possuir, no mínimo, o mesmo nível de formação do estudante.
O recrutamento dos estudantes é feito com o apoio e a participação do agente de integração, de acordo
com o perfil indicado pela área requisitante. Ressalta-se a importância das atividades desenvolvidas
pelo estagiário para o seu desenvolvimento profissional e inserção no mercado de trabalho, bem como
para o alcance dos objetivos organizacionais. Deve-se contratar estudantes de nível superior cuja
graduação tenha correlação com as atividades desenvolvidas na área em que for lotado. Quanto aos
impedimentos, é vedada a contratação de estudante que tenha vínculo de parentesco com o supervisor
direto – o que caracterizaria nepotismo.
No ano de 2015, havia 306 (trezentos e seis) estagiários atuando na Agência. Desses, 95 (noventa e
cinco) lotados na área-meio, 191 (cento e noventa e um) na área-fim, e 20 (vinte) em unidades da
Procuradoria. A média mensal foi de 156 (cento e cinquenta e seis) estudantes ativos naquele ano.
Em relação à distribuição dos estagiários, para uma análise efetiva da alocação deve existir uma
correlação com o dimensionamento da força de trabalho atual, que está em desenvolvimento pela
consultoria contratada. O Quadro 6.1.4.2 apresenta o quantitativo de estagiários e as despesas
realizadas com as referidas contratações, nos últimos anos.
Quadro 6.1.4.2 – Estagiários – Quantitativo e Despesa
Ano
2012
2013
2014
2015

Quantitativo em
31/dez
195
160
145
129

Despesa Total
(R$ 1,00)
810.540,92
1.005.276,94
711.219,81
1.012.462,55

Fonte: SIAPE

O quantitativo apresentado no quadro acima se refere a posição do dia 31 dezembro, tendo variado ao
longo do ano. A despesa total contempla todos os contratos ativos em 2015, inclusive os encerrados
naquele exercício. Desta feita, cabe ressaltar que não há relação direta entre a despesa total do
exercício e o quantitativo de estagiários – posição em 31 de dezembro – uma vez que ao longo do
exercício houve variação, com ingresso e saída de estudantes.
A contratação de estagiários envolve custos mensais referentes à bolsa estágio, ao auxílio-transporte,
ao recesso remunerado, e à taxa de administração – paga ao agente de integração. Dentre esses, a taxa
de administração é paga com base no número de estagiários ativos em cada mês. Esse custo é
atualmente de R$ 27,40 por estudante. Os demais pagamentos são feitos em conformidade com os
dados do Siape – estudantes constantes na folha de pagamento de determinado mês.
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6.1.5

Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos
internacionais

O Projeto 9-BRA/98/006, foi assinado em 1998, com o objetivo inicial de dar o apoio técnico e
metodológico da UIT à estruturação do órgão regulador do setor de telecomunicações brasileiro, então
nascente.
Desde então, esse projeto desenvolve atividades relevantes de interesse da Anatel, tais como
capacitações e serviços de consultoria contratados pela UIT através de licitações internacionais.
Nesse sentido, o Projeto tem realizado licitações internacionais para a identificação e contratação de
empresas especializadas para desenvolver os temas necessários para assistir à Agência Reguladora
brasileira no cumprimento do seu mandato.
Dessa forma, em 2015, a Anatel realizou, no âmbito do objeto do Projeto 9-BRA/98/006, a contratação
de 2 (duas) consultorias, a saber:
a) contratação de consultoria para assegurar o suporte técnico requerido para a participação da
Anatel no Projeto Processo Eletrônico Nacional, coordenado pelo Ministério do Planejamento
(MPOG); Valor: USD 43.400,00 – Prazo: julho/2015.
b) contratação de consultoria para apoiar a execução dos programas, projetos e ações
desenvolvidos pela Agência para atingir os objetivos traçados no Plano Estratégico. Os
serviços da consultoria incluem produtos relacionados à revisão do modelo regulatório, à
implantação de uma rede de inteligência, ao mapeamento de processos e proposta de ajuste da
estrutura organizacional, ao planejamento da força de trabalho e à melhoria da gestão da
tecnologia da informação.Valor: U$ 4,2 milhões. Prazo: novembro/2016.
6.2

6.2.1

Gestão de patrimônio e infraestrutura

Gestão da frota de veículos

Para regular a constituição e a forma de utilização dos veículos, a Agência utiliza o Decreto nº 6.403,
de 17 de março de 2008, a Instrução Normativa nº 03, de 15 de maio de 2008 e a Portaria nº
1421/2010. Essas legislações classificam os veículos para fins de utilização em diversas categorias.
Na Anatel, os veículos próprios são destinados à atividade de fiscalização. Tratam-se de furgões
adaptados com mastro hidráulico, gerador, antenas e equipamentos de medição, utilizados nas
atividades externas de Monitoração do Espectro Radioelétrico. No âmbito da frota contratada, a Anatel
utiliza os veículos institucionais para transporte dos Conselheiros em atividades de representação da
Anatel e de veículos de serviço comum para transporte dos demais servidores em seus deslocamentos
necessários ao desempenho de suas atividades.
A quantidade de veículos, a média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, a idade média
e a despesa associada à manutenção da frota, por grupo de veículos, é apresentada no Quadro 6.2.1.
Cabe ressaltar que em 2015, em decorrência de restrições orçamentárias e financeiras, tornou-se
imperativa a redução de contratos de locação de veículos, tanto na sede quanto nas unidades
descentralizadas. Tal medida afetou não só os veículos destinados ao serviço comum mas, também, os
destinados à atividade de fiscalização. Assim, o Quadro 6.2.1 informa a quantidade de veículos no
início e no final do exercício.
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Quadro 6.2.1 – Frota de Veículos Próprios e Contatados de Terceiros

Órgão

Tipo de Veículo

Quantidade
Quantidade
de Veículos - de Veículos início de 2015 fim de 2015

Média Anual
de KM
Rodados

Idade Média
(Anos)

Custos Associados

LOCADOS - FISCALIZAÇÃO
LOCADOS - ADMINISTRATIVOS
LOCADOS - EXECUTIVO

4
5
4

3
2
3

38.465
28.011
30.137

2
2
2

R$
R$
R$

315.000,59
149.169,20
378.948,06

ANATEL SP

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

2
22

2
5

152.297

17
5

R$
R$

2.731.619,30

ANATEL RJ

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

2
5

2
5

104.861

17
2

R$
R$

925.512,21

ANATEL ES

LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

2

2

25.512

2

R$

310.432,65

ANATEL PR

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
6

1
3

163.350

17
2

R$
R$

566.710,43

ANATEL SC

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
3

1
1

27.529

17
2

R$
R$

3.136,36
165.778,81

ANATEL MG

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
5

1
5

147.702

17
2

R$
R$

563.681,90

ANATEL-RS

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
6

1
6

20.604
193.548

17
2

R$
R$

6.324,60
862.500,00

ANATEL PE

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
5

1
1

65.855

17
2

R$
R$

513.479,89

ANATEL AL

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
3

1
1

27.641

17
2

R$
R$

243.123,21

ANATEL PB

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
3

1
1

27.361

17
2

R$
R$

258.041,69

ANATEL GO

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
4

1
1

75.699

17
2

R$
R$

279,00
407.542,27

ANATEL TO

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
1

1
0

5.074

17
2

R$
R$

200,00
42.092,40

ANATEL MT

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
4

1
3

34.858

17
2

R$
R$

200,00
261.953,13

ANATEL MS

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
3

2

30.734

17
2

R$
R$

200,00
257.240,77

ANATEL BA

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO
LOCADOS - ADMINISTRATIVOS

1
6
1

1
-

68.113
6.505

17
3
3

R$
R$
R$

205,38
488.789,65
61.895,50

ANATEL SE

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO
LOCADOS - ADMINISTRATIVOS

1
1
1

1
-

13.903
5.344

17
3
3

R$
R$
R$

214,49
83.166,59
56.144,86

ANATEL CE

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
5

1
4

64.810

17
3

R$
R$

254,39
181.491,68

PRÓPRIOS
ANATEL RN LOCADOS - FISCALIZAÇÃO
LOCADOS - ADMINISTRATIVOS

1
3
1

1
3
0

34.596
370

17
2
2

R$
R$
R$

254,39
136.118,76
5.291,28

ANATEL PI

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO
LOCADOS - ADMINISTRATIVOS

1
3
1

1
3
0

30.498
221

17
2
2

R$
R$
R$

109,96
78.775,53
5.569,99

ANATEL PA

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO
LOCADOS - ADMINISTRATIVOS

1
4
1

1
2
1

14.912
6.856

17
2
2

R$
R$
R$

287.746,05
19.119,11

ANATEL MA

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
4

1
2

21.918

17
2

R$
R$

335.838,11

ANATEL AP

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
2

1
2

22
7.745

17
2

R$
R$

140.129,21

1
3
1

1
0
0

-

17
2
2

R$
R$
R$

-

SEDE DF

PRÓPRIOS
ANATEL AM LOCADOS - FISCALIZAÇÃO
LOCADOS - ADMINISTRATIVOS
ANATEL RO

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
3

1
0

20.332

17
2

R$
R$

-

ANATEL AC

PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO

1
2

1
0

1.101

17
2

R$
R$

155,76
-

1.068
8.670

17
2

R$
R$

155,76
137.420,35

1
1
PRÓPRIOS
LOCADOS - FISCALIZAÇÃO
2
0
Fonte: Gerências Regionais e Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional.
ANATEL RR
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Os veículos próprios destinados à fiscalização tem 17 (dezessete) anos de idade e, gradativamente,
estão sendo desativados e substituídos por veículos locados que comportem equipamentos de medição
de tamanho reduzido e tecnologia mais moderna. Desta feita, não se vislumbra necessidade de
substituição da frota própria.
A Agência adota a terceirização dos serviços de transporte de bens e servidores desde a sua criação,
julgando-se esta mais vantajosa, uma vez que reduz a possibilidade de interrupção dos serviços, o que
pode comprometer a continuidade das atividades externas essenciais ao funcionamento da Anatel.
Acrescenta-se a isso, o ganho administrativo de não licitar a compra de veículos e a contratação de
serviços de manutenção, abastecimento, emplacamento, seguro e despesa de impostos, entre outros.
Ademais, a interrupção de algum dos contratos relacionados, paralisaria as atividades externas
finalísticas e essenciais ao funcionamento da Agência, principalmente a fiscalização dos serviços de
telecomunicações.
Cumpre ressaltar que, em 2015, diante das restrições orçamentárias e financeiras vivenciadas pela
Anatel, tornou-se imperativa a redução/suspensão de alguns contratos de veículos locados, conforme
demonstrado no Quadro 6.2.1.
O controle da utilização de veículos na Anatel é feito por meio do Sistema de Administração de
Veículos-SAV, com registro da solicitação do deslocamento e o atendimento, as informações do
passageiro; motorista; origem; destino; finalidade; data/hora de saída e chegada; quilometragens,
gerando relatório mensal para análise e conferência.
6.2.2

Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais
sobre veículos nessas condições

A política instituída na Agência para desfazimento dos veículos considera, preferencialmente, a doação
do bem mediante chamamento público dos interessados e dando prioridade para órgãos da
administração pública, seguindo o Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
A Anatel já iniciou o desfazimento de veículos próprios. Por meio de termo assinado em 07 de agosto
de 2015, a unidade da Anatel em Minas Gerias doou o veículo Sprinter à Universidade Federal de Juiz
de Fora. À medida em que estão sendo desativados os veículos próprios, inicia-se o processo de
desfazimento do bem.

6.2.3

Gestão do patrimônio imobiliário da união

A estrutura da Anatel contempla sua Sede em Brasília-DF e unidades descentralizadas em todos os
estados da federação, ocupando bens imóveis de propriedade da União ou locados de terceiros.
A gestão do patrimônio imobiliário na Agência inclui vistorias, realizadas regularmente, visando
providenciar as manutenções e ou reformas necessárias, para melhor atender aos objetivos de
regulamentação e fiscalização dos serviços de telecomunicações. Na sede eles são vistoriados pela
Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional - AFIS, nas Gerências Regionais –
GR’s, pelas próprias áreas administrativas.
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A descentralização das vistorias eleva o nível de controle relacionado às necessidades de manutenção e
reforma, por serem os agentes que utilizam os espaços responsáveis pela sua gestão, tendo o apoio e
suporte técnico da Sede, que possui no seu quadro de servidores engenheiros civis.
O tratamento das informações cadastrais dos imóveis é gerido pelas unidades descentralizadas com a
supervisão da Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional na Sede em Brasília.
Atualmente, todos os imóveis estão devidamente registrados no SPIUnet.
Em 2015, a Anatel buscou realizar a contratação da Caixa Econômica Federal – CEF visando reavaliar
todos os bens imóveis ocupados pela Agência. Não obteve êxito em razão da indisponibilidade de
capacidade operacional daquela instituição para a execução dos serviços. A última reavaliação dos
imóveis da Anatel se deu em 2012, utilizando-se o IPCA, na reavaliação dos imóveis localizados nos
Estados, exceto para 3 (três) deles, que foram reavaliados por laudos técnicos. Aos imóveis da Sede
aplicou-se a tabela de Pauta de Valores de Imóveis para incidência do IPTU – PVI, do Governo do
Distrito Federal, para o exercício de 2012.
A Anatel não possui imóveis funcionais da União sob sua responsabilidade. A distribuição espacial
dos imóveis de propriedade da união é apresentada no Quadro 6.2.3.1.
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Quadro 6.2.3.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Alagoas
Maceió
Amapá

EXERCÍCIO 2014

1

1

1

1

1

1

Macapá

1

1

2

2

Manaus
Salvador
Ceará
Fortaleza

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

5

6

Brasília

5

5

Sobradinho

0

1

Espírito Santo

1

1

Distrito Federal

Vitória
Goiás

1

1

1

1

Goiânia

1

1

Maranhão

2

1

São José do Ribamar

1

1

São Luis

1

0

Mato Grosso

1

1

Cuiabá
Mato Grosso do Sul
Campo Grande

1

1

1

1

1

1

2

2

Belém

1

1

Benevides

1

1

1

1

Pará

Paraíba
João Pessoa

1

1

2

2

Curitiba

1

1

Santa Tereza do Oeste

1

1

1

1

Paraná

Pernambuco
Recife
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Natal
Rio Grande do Sul
Porto Alegre
Rondônia
Porto Velho
Roraima
Boa Vista

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Santa Catarina

1

1

Florianópolis

1

1

Blumenau (cedido)

0

0

Joinville (cedido)

0

0

1

1

São Paulo

1

1

Congonhas (cedido)

0

0

Cumbica (cedido)

0

0

São Carlos (cedido)

0

0

Bauru (cedido)

0

0

Ribeirão Preto (cedido)

0

0

1

1

Aracaju

1

1

Aracaju (locado órgão municipal)

0

0

1

1

São Paulo

Sergipe

Tocantins
Palmas
Exterior

EXERCÍCIO 2015

Amazonas
Bahia

BRASIL

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RES PONS ABILIDADE DA UJ

1

1

0

0

Subtotal Brasil

34

34

Total (Brasil + exterior)

34

34

Não há

Fonte: Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet

150

Em 2015, Anatel cedeu espaços próprios em Brasília e em Santa Tereza do Oeste, no Paraná. Os
detalhes das cessões serão apresentados no item 6.2.4.
No tocante à despesa de manutenção dos imóveis, as informações estão apresentadas no Quadro
6.2.3.2. Cabe ressaltar que quando ocorre a manutenção de imóveis, os registros contábeis são
devidamente realizados no Siafi.

Quadro 6.2.3.2 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da
Anatel, exceto Imóvel Funcional

VALOR DO IMÓVEL
UG

RIP

REGIME

ES TADO DE
CONS ERVAÇÃO

DES PES A DO EXERCÍCIO

VALOR
DATA DA
VALOR
COM
HIS TÓRICO AVALIAÇÃO REAVALIADO REFORMAS

* COM
MANUTENÇÃO

AL

2785.00371.500-5

21

2

423.953,19

6/1/2012

759.063,24

0,00

13.524,00

AM

0255.00678.500-0

23

2

203.731,05

27/11/2012

332.104,59

0,00

0,00

AM

0255.00714.500-4

21

2

2.599.785,84

27/11/2012

2.648.347,70

0,00

0,00

AP

0605.00220.500.8

21

2

203.608,00

27/11/2012

1.384.492,33

0,00

0,00

BA

3849.00644.500-4

2

54.997,73

27/11/2012

95.796,52

0,00

0,00

BA

384900646.500-5

21

2

3.129.683,80

27/11/2012

5.733.934,38

216.648,25

378.688,19

CE

138900521.500-1

21

2

3.935.843,29

27/11/2012

5.323.948,31

0,00

6.269,75

DF

9701.22887.500-7

21

2

4.527.755,10

27/11/2012

4.956.131,51

0,00

120.622,20

23.901.234,20
6.282.171,22

600.064,10

21

DF

9701.22220.500-0

21

2

DF

9701.22889.500-8

21

2

DF

9701.22885.500-6

21

2

DF

9701.22893.500-0

21

2

ES

5705.00398.500-0

21

2

GO

9373.00310.500-1

21

2

MA

0889.00005.500-2

21

2

38.613.856,97
443.120,00
1.285.088,16
881.334,46
72.975,00

27/11/2012

27.915.541,92

0,00

27/11/2012

2.467.916,00

0,00

87.277,39

27/11/2012

28.994.314,90

0,00

617.035,49

27/11/2012

1.465.541,29

0,00

0,00

27/11/2012

2.496.822,46

0,00

0,00

14/12/2012

3.729.042,58

0,00

2.420,01

27/11/2012

96.442,63

0,00

0,00

29/11/2012

393.396,46

0,00

0,00

697.808,19

12/9/2012

2.133.799,19

0,00

4.200,00

2

305.615,83

27/11/2012

362.644,17

0,00

0,00

21

2

4.262.325,85

27/11/2012

5.633.023,35

0,00

0,00

0429.00013.500-7

21

2

1.312.132,22

27/11/2012

2.143.201,34

0,00

0,00

2051.00204.500-7

21

2

115.260,96

27/11/2012

898.740,75

0,00

300,00

0,00

12.340,00

MA

0921.00648.500-6

21

2

328.532,40

MS

9051.00277.500-3

21

2

MT

9067.00243.500-4

21

PA

0427.00658.500-8

PA
PB
PE

2531.00748.500-2

21

2

2.762.132,34

27/11/2012

3.685.707,01

PR

7535.00389.500-1

21

2

2.530.782,65

27/11/2012

3.291.688,02

0,00

205.015,15

PR

9969.00010.500-0

21

2

224.505,00

27/11/2012

515.581,23

0,00

0,00

RJ

6001.02875.500-7

21

2

115.260,96

27/11/2012

5.929.945,96

33.067,00

0,00

RJ

6001.03690.500-4

21

2

3.547.132,50

27/11/2012

4.762.566,14

66.133,00

0,00

RN

1761.00638.500-3

21

2

1.176.100,00

1/1/2007

1.176.100,00

0,00

0,00

RO

003.00630.500-2

21

2

130.250,00

27/11/2012

153.366,32

0,00

0,00

RR

0301.00227.500-4

21

2

101.290,00

4/5/2011

324.572,06

0,00

220,00

RS

880100541500-7

21

3

2.599.785,84

27/11/2012

3.435.836,41

0,00

34.932,44

SC

8105.00236.500-7

21

3

1.352.866,78

27/11/2012

2.211.299,55

0,00

63.889,99

SE

3105.00166.500-0

21

2

441.589,54

27/11/2012

1.156.331,59

0,00

33.914,85

SP

7107.00632.500-0

21

2

11.709.198,19

27/11/2012

15.491.074,66

0,00

51.741,93

TO

9733.00239.500-2

21

2

256.637,38

27/11/2012

687.323,04

0,00

0,00

315.848,25

2.232.455,49

Total
Fonte: SPIUnet e SIAFI
* Valores extraídos do Siafi Operacional das Contas 3390.39.16 e 3390.92.39.
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Na gestão dos imóveis sob sua responsabilidade, a Anatel busca mitigar os riscos relacionados ao
patrimônio, de diversas formas. Quanto aos riscos por escolha da localização, a Anatel toma todos os
cuidados possíveis quanto à escolha dos locais onde se instala, além, é claro, das avaliações pertinentes
à atividade-fim. Levando isso em conta, não se instala unidades em áreas de risco de deslizamento de
terra, instabilidades de taludes e maciços e fraturas rochosas, passíveis de inundação ou qualquer outro
risco perceptível.
Quanto aos riscos por desgaste de salinidade, a Anatel age preventivamente com avaliações periódicas
das estruturas desgastadas realizadas pelo corpo técnico da Gerência de Infraestrutura, Serviços e
Segurança Institucional, da Sede, nos casos de imóveis situados próximos à orla.
Os riscos afetos a incêndios e depredações são mitigados pela contratação de serviços de brigada de
incêndio, a instalação apropriada de equipamentos de prevenção e combate a incêndios e, ainda, a
vigilância de todas as unidades por meio de contratos de segurança institucional. Quanto aos riscos
advindos de eventos imprevisíveis da natureza, tais como danos por vendaval ou chuva, por exemplo, a
Anatel não conta com seguro de seus imóveis. Tal decisão é resultado da avaliação dos custos e da
probabilidade de sinistro que possuem uma relação favorável à economicidade.

6.2.4

Gestão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas

A Anatel possui dois espaços cedidos, um em Brasília, na sede da Agência e outro, em Santa Tereza
do Oeste, no estado do Paraná. A saber:

Identificação do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

8461.00009.500-2

Endereço

Santa Tereza do Oeste/PR – Área Rural

CNPJ

80.882.095/0001-53

Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste

Prazo da Cessão
Caracterização do espaço
cedido

10 anos

Benefícios Recebidos
pela UPC

Prefeitura
Contratação Direta
Área de apoio com função agrícola, cultural e de lazer aos
dependentes de drogas do Município.
Área rural com aproximadamente 30.000 m2
Benefícios : Prefeitura Municipal ficou encarregada de prover : 1)
Vigilância e proteção para a área; 2) Pagamento das despesas com
Energia Elétrica ; 3) Manutenção da área e das benfeitorias existentes;

Tratamento Contábil dos
Benefícios Recebidos
Rateio dos Gastos

Não há rateio dos gastos, pois a Prefeitura custeia todas as despesas.

Uso dos Benefícios

Não há benefícios pois a cessão é não onerosa

A Cessão foi não Onerosa, portanto não há valores recebidos
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Identificação do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

9701.22885.500-6

Endereço

Q. 6, Setor de Autarquias Sul, S/N, Lote 7ª, Bloco C, Espaço Cultural,
Plano Piloto, Brasília – DF, CEP – 70070.940

CNPJ

00.000.000/1584-96

Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido
Prazo da Cessão

Banco do Brasil S/A

Caracterização do espaço
cedido
Caracterização da
Cessão

Benefícios Recebidos
pela UPC
Tratamento Contábil dos
Benefícios Recebidos

6.2.5

Bancos múltiplos, com carteira comercial
Dispensa de Licitação - Artigo 17, §2º, inciso I da Lei nº 8.666/93 e
inciso I, do artigo 12, do Decreto nº 3.725/2001.
Instalação de Posto de Atendimento Bancário
60 (sessenta) meses diretos e improrrogáveis.
Área de 107,25m2 (cento e sete vírgula vinte e cinco metros
quadrados) localizada no 2º andar do Bloco “H” e 1º subsolo do
Complexo Sede.
Facilitar e agilizar a gestão financeira relativas às questões bancárias
necessárias ao cumprimento de suas atribuições
A receita é tratada contabilmente como “Receita decorrente de outras
restituições”.

Rateio dos Gastos

A instituição bancária arca, mensalmente, com o pagamento de taxa
correspondente a 0,2231% da conta de energia do Conjunto Sede da
Anatel.

Uso dos Benefícios

A arrecadação é destinada à conta única do Tesouro Nacional

Informações sobre imóveis locados de terceiros

Em 2015, não houve necessidade de novas contratações de imóveis locados de terceiros. Em função de
inovações tecnológicas, a necessidade de espaço para as atividades de fiscalização vem se reduzindo
gradualmente. Por esse motivo, durante o período foram devolvidos os imóveis locados para estações
do monitoramento nas cidades de Joinville e Blumenau, ambas no estado de Santa Catarina. Ainda, a
sede da Unidade Operacional de Tocantins na cidade de Palmas, foi igualmente devolvida, optando
pelo imóvel próprio, conforme mostra o Quadro 6.2.5 .
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Quadro 6.2.5 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
BRASIL

QUANTIDADE DE IMÓVEIS
LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ
EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014

Acre

1

Rio Branco
Goiás

1

1

1

1

Goiânia

1

1

Maranhão

1

1

São Luis

1

1

Minas Gerais

4

4

Belo Horizonte

1

1

Contagem

1

1

Uberlândia

1

1

Matias Barbosa

1

1

Paraná

5

5

Campo Magro

1

1

Ponta Grossa

1

1

Cambe

1

1

Sarandi

1

1

Foz do Iguaçu

1

1

1

1

Pernambuco
São Lourenço da Mata
Piauí
Teresina
Rio Grande do Norte
São Gonçalo do Amarante

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

Santa Rosa

1

1

Santa Cruz do Sul

1

1

Pelotas

1

1

Rondônia

1

1

Rio Grande do Sul

Porto Velho

1

1

Santa Catarina

1

3

Joinville

0

1

Blumenau

0

1

Florianópolis

1

1

3

3

Meridiano

1

1

Marília

1

1

Campinas

1

1

1

1

São Paulo

Sergipe
São Cristóvão
Tocantins
Palmas
Exterior

1

1

1

0

1

0

1

0

0

Subtotal Brasil

24

27

Total (Brasil + exterior)

24

27

Não há

Fonte: ANAT EL - Gerência de Administração de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional – AFIS

154

6.2.6

Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividadefim.

Em 2015, não houve realização de obras relacionadas à atividade-fim. No tocante aos serviços de
engenharia, foram realizadas adaptações da estrutura da sede do Rio de janeiro-RJ para atendimento às
normas de acessibilidade e, também, reforma da sede da Gerência Regional da Anatel na Bahia,
conforme já demonstrado no Quadro 6.2.3.2.

6.3

Gestão de tecnologia da informação

Plano Estratégico de TI - PETI / Plano Diretor do TI - PDTI
O PDTI representa um instrumento de gestão para a execução das ações de TI da organização,
possibilitando justificar os recursos aplicados em TI, minimizar o desperdício, garantir o controle,
aplicar recursos naquilo que é considerado mais relevante e, por fim, melhorar o gasto público e o
serviço prestado ao cidadão.
Trata-se de um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TI que
visa atender às necessidades tecnológicas e de informação para um determinado período. Para tanto, é
necessário que haja um alinhamento entre as estratégias e ações da TI e as estratégias da organização.
Elaborado para o biênio 2015/2016, o PDTI possui adequado alinhamento ao Plano Estratégico
Institucional – PEI da Anatel, que estabeleceu iniciativas para serem executadas pela Agência em dez
anos (2015-2024) para o alcance de objetivos determinados. No intuito de alinhar o PDTI ao PEI, as
iniciativas estratégicas definidas pelo PEI, para a área de TIC, foram incorporadas ao PDTI 2015/2016.
Nesse sentido, para cada uma das iniciativas foram formuladas ações e definidos os produtos que se
espera concluir no período de vigência do PDTI.
Comitê Gestor de TI
A Comissão Interna de Tecnologia da Informação - CITI da Anatel é órgão colegiado, de caráter
consultivo e deliberativo, composta pelos Superintendentes e pelo representante do Gabinete da
Presidência da Agência, cuja principal função é alinhar os investimentos de Tecnologia da
Informação aos objetivos estratégicos da Anatel, além de priorizar os projetos a serem atendidos pela
Superintendência de Gestão Interna da Informação.
Estão entre as principais atividades da Comissão a aprovação e acompanhamento do Plano Diretor
de Tecnologia da Informação, a aprovação de diretrizes para priorização de projetos relevantes para a
Agência, bem como a proposição de alocação de recursos orçamentários necessários à gestão eficaz
do PDTI.
Durante o ano de 2015, oito reuniões ordinárias foram realizadas pela CITI, cujas principais
deliberações foram: aprovação do PDTI para o biênio 2015/2016; acompanhamento dos projetos
previstos no PDTI 2015/2016 (BI, Portal, Intranet, Infraestrutura de TIC, Mapas de Sistemas,
Tratamento de Incidentes, etc.); definição de diretrizes e critérios para priorização de demandas de
TIC; acompanhamento da priorização de demandas de TIC e aprovação da revisão anual do PDTI
2015/2016.
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Principais sistemas de informação

Quadro 6.3.1 – Principais Sistemas de TI - 2015
Sistema

Descrição

Objetivos

Principais Funcionalidades

Sistema permite a gestão dos dados de
outorga das prestadoras de serviço de
telecomunicações, com as principais
funcionalidades:
• Cadastro de entidades;
• Alterações de entidades;
• Cadastro de estações;
• Alterações técnicas de estações;
• Alterações administrativas de estações;
• Cadastro de frequências;
Sistema destinado a registrar os
• Análise de frequências;
dados de outorga das prestadoras
• Cadastro de canais de radiofrequência;
de serviço de telecomunicações,
• Análise de canalização;
inclusive dados técnicos de suas
• Cadastro de serviços de
Sistema
de estações, a gerar créditos para a
telecomunicações explorados;
Serviços
de ANATEL de diversas naturezas
STEL
• Cadastro de contratos;
Telecomunicações bem como emitir atos de
• Consulta de dados técnicos de estações;
autorização
de
• Emissão de atos de autorização de uso
Serviço/Radiofrequência e sua
de radiofrequência;
respectiva publicação no site da
• Licenciamento de estações;
agência.
• Composição de dados para boletos de
preço público devido pelo uso da
radiofrequência (PPDUR);
• Simulações de cálculos de PPDUR;
• Composição de dados para boletos de
TFI (Taxa de Fiscalização da Instalação);
• Composição de dados para boletos de
TFF (Taxa de Fiscalização do
Funcionamento);
• Obter relatórios detalhados.
Márcio Macário Costa / Arthur George Carvalho Alves
Responsável Técnico
(SOR) Yroá Robledo Ferreira
Responsável área de negócio
Alta
Criticidade

SIGEC

Sistema destinado a registrar as
informações e emitir documentos
necessários à gestão dos créditos
Sistema Integrado de qualquer natureza, lançados
de
Gestão
de pela ANATEL contra terceiros,
Créditos da Anatel compreendendo a apuração do
valor devido, as datas de
vencimento e os pagamentos
realizados, dentre outros.

Responsável Técnico
Responsável área de negócio
Criticidade

Ferramenta principal da arrecadação, o
sistema gerencia os lançamentos de
créditos referentes a todos os serviços de
telecomunicações geridos pela Anatel.
Provê funcionalidades de inscrição e
retirada do CADIN e Dívida Ativa, além
de
parcelamentos
de
débitos
administrativos e judiciais. Num sistema
auxiliar, gerencia todos os boletos de
cobrança, bem como processa automática
e diariamente a baixa dos boletos a partir
de convênio com o Banco do Brasil.

Fernando Ribeiro
(SAF) Lilian Almeida Barra
Alta
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O sistema permite acompanhar todo o
ciclo de vida do PADO, possibilitando o
registro detalhado de todas as fases do
seu fluxo. As áreas contam com
Sistema para acompanhamento
Sistema Integrado
ferramentas para acompanhar o fluxo do
dos Processos de Apuração de
de Controle de
processo,
identificando
possíveis
SPADO
Descumprimento de ObrigaçõesProcessos PADO
gargalos em seu andamento, mitigando o
PADO
risco de prescrição dos prazos legais e
viabilizando a cobrança das multas a
partir de integração com o sistema de
arrecadação da Agência.
Vanessa Macedo Dos Anjos
Responsável Técnico
(SCO) Marcel Netto De Lima
Responsável área de negócio
Alta
Criticidade
Atendimento eletrônico ao cidadão
(web), suporte ao atendimento telefônico
(desktop), gestão de indicadores de
reclamações/dúvidas/elogios/ sugestões,
encaminhamento de solicitações às áreas
internas da Agência. O sistema conta
Suporte
do
com diversos procedimentos diários e
Suporte do Atendimento aos
Atendimento aos
automatizados para gerar “arquivos de
FOCUS
Usuários
Usuários
lote”, com o agrupamento de um grande
volume de informações para automatizar
a comunicação com as empresas
prestadoras
de
serviços
de
telecomunicação, tendo em vista o
grande
volume
de
solicitações
registradas diariamente.
Marcio Augusto Farias Formiga
Responsável Técnico
(SRC) Irani Cardoso da Silva
Responsável área de negócio
Alta
Criticidade

RADAR

Sistema de
Fiscalização

Responsável Técnico
Responsável área de negócio
Criticidade

Sistema de gestão e
acompanhamento das atividades
de fiscalização da ANATEL

Planejamento (macro e operacional) da
fiscalização, com funcionalidades como:
• Planejamento anual da fiscalização de
estações;
• Solicitação de fiscalizações;
• Gestão da agenda dos fiscais;
• Gestão das horas de fiscalização;
• Tratamento de denúncias de
irregularidades;
• Gestão de pastas de fiscalização;
• Planejamento e gestão de missões de
fiscalização;
• Apoio à execução e relatos das missões
de fiscalização;
• Gestão de credenciamento de fiscais;
• Gestão de adicional de periculosidade
para fiscais;
• Gestão de relatórios de fiscalização;
• Obtenção de relatórios de indicadores
de desempenho GDAR e GDATR.
• Gestão de avisos de interrupção.

Leandro Max De Lima Silva
(SFI) Raphael Garcia De Souza
Alta
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Ferramentas de engenharia para cálculo
de interferência e cobertura,
funcionalidades administrativas para
processos de cadastramento,
licenciamento de estações e estudos
técnicos, funcionalidades de coleta de
dados de instrumentos de medição para
apresentação gráfica sobre mapas
digitais, cálculo de viabilidade técnica de
instalação de estações de
telecomunicações e radiodifusão. Tem
entre suas principais funcionalidades:
• Cadastro de solicitações de uso
temporário de espectro (UTE);
Sistema informatizado para apoio • Análise de solicitações de uso
Sistema de Gestão
às atividades de gestão e controle temporário de espectro;
MOSAICO e Controle do
do espectro, bem como às de • Cadastro de usuários externos para
Espectro
licenciamento.
solicitar UTE;
• Cadastro de solicitações de uso
temporário de espectro;
• Consulta de solicitações, usuários e
canalização para UTE;
• Gerência do espectro radioelétrico (via
Spectrum-e);
• Análise de interferências (via
Spectrum-e);
• Cadastro de canalização;
• Listagem de tarefas;
• Cadastro de medições por XML;
• Envio de RRM de medição externa;
• Consulta de resultados de medições;
• Quadro de notificações.
Márcio Macário Costa / Arthur George Carvalho Alves
Responsável Técnico
(SOR) Yroá Robledo Ferreira
Responsável área de negócio
Alta
Criticidade

SIEC

Sistema
Infraestrutura
Crítica

Solução de suporte às atividades
de de gestão de risco relacionadas à
segurança das infraestruturas
críticas de telecomunicações e
monitoramento de redes

Para dar suporte às atividades de gestão
de risco, o SIEC tem entre suas
principais funcionalidades:
• Módulo de Análise e Avaliação:
aferição e determinação do nível de
exposição ao risco dos diversos itens de
verificação (histórico e informações
disponibilizadas pelas operadoras)
• Módulo de Tratamento/Controle de
Ações: permitirá o controle das medidas
necessárias para mitigação dos riscos
identificados (relatórios para
acompanhamento e tomada de decisão)
• Módulo de Conformidade: permitir a
avaliação de risco dos itens de
verificação a partir da medição de
conformidade (seguindo padrões ABNT
NBR ISO)
• Módulo de Monitoramento da rede:
- Número ilimitado de itens de
monitoramento (estima-se a utilização de
aproximadamente 1.000.000)
- Submódulo coletor de dados: receber as
informações, enviadas pelas prestadoras,
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e armazenar nas bases de dados da
Anatel para tratamento pelos submódulos
de Topologia, Falhas e Qualidade.
Responsável Técnico
Responsável área de negócio
Criticidade

Carlos Cesar Lanzoni
(SCO) Vinícius Oliveira Caram Guimarães
Alta

Para apoiar a gestão do processo de
homologações e certificações de
produtos, o sistema tem entre suas
principais funcionalidades:
• Cadastro de equipamentos para
certificação;
• Cadastro de equipamentos para
homologação;
• Homologar produtos;
Sistema de gestão de processos
Sistema de Gestão
• Gerenciar certificados;
de homologação de produtos e de
de Certificação e
• Gerenciar requerimentos;
SGCH
consultas
a
produtos
Homologação
• Impressão de certificados;
homologados e certificados.
• Consultar produtos
homologados/certificados;
• Consultar fabricantes;
• Gerenciar OCD (Organismo de
Certificação);
• Obter relatórios detalhados;
• Obter histórico de homologação;
• Suspender certificados;
• Cancelar certificados.
Márcio Macário / Arthur George Carvalho Alves
Responsável Técnico
(SOR) Marcos De Souza Oliveira
Responsável área de negócio
Alta
Criticidade
Plataforma de gestão de processos e
documentos eletrônicos, que proporciona
a produção, edição, assinatura e trâmite
Solução de Gestão Eletrônica de
Sistema Eletrônico
de documentos, proporcionando a
Documentos
e
Processo
SEI
de Informações
virtualização de processos e documentos,
Eletrônico
permitindo atuação simultânea de várias
unidades ao mesmo tempo em um
mesmo processo.
Marcio Augusto Farias Formiga
Responsável Técnico
(SGI) Nei Jobson da Costa Carneiro
Responsável área de negócio
Alta
Criticidade

SARH

Sistema destinado a controlar os dados
pessoais e funcionais do servidor, além
Sistema
de Sistema informatizado para apoio de dependentes, cargos comissionados,
Administração de às atividades de Gestão de afastamentos, folha de ponto, férias,
Recursos Humanos Pessoas
controle de assistência médica e
gerenciar todas as informações referentes
aos servidores da Anatel.

Responsável Técnico
Responsável área de negócio
Criticidade

Graciela Prudente da Silva Moronte
(SAF) Fausto Luiz Jorge Pádua
Alta
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Plano de capacitação do pessoal de TI

O plano de capacitações do pessoal de TI para 2015 baseou-se no Levantamento de Necessidades de
Capacitação - LNC realizado ao final de 2014. Dentre as necessidades mapeadas, foram destacados
diversos cursos que poderiam ser realizados junto à instituições qualificadas. Nesse sentido, foram
concentrados esforços para celebração de contrato junto à Escola Superior de Redes -RNP, para
disponibilização de 52 vagas em 13 cursos fornecidos pela instituição.
Diante de restrições orçamentárias e financeiras, que atingiram fortemente os recursos voltados para
capacitação em 2015, foram incrementadas as medidas de incentivo à participação dos servidores em
cursos gratuitos, sejam eles on-line ou fornecidos por instituições de ensino públicas, a exemplo da
Escola Nacional de Ensino e Pesquisa - ENAP e de cursos promovidos pela Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação - SLTI. Não obstante às dificuldades enfrentadas, foram realizadas 3.198
horas de capacitação pelo pessoal de TI.
O Quadro 6.3.2 demonstra as capacitações efetivamente realizadas em 2015 por parte de servidores da
área de tecnologia da informação.
Quadro 6.3.2 – Capacitação de Servidores de TI – 2015
Número de
Capacitação
Alunos
95
Tecnologia da Informação e Comunicação
61
Gestão de TI (Frameworks de TIC, Projetos Estratégicos, Processos)
31
Licitações e Gestão de Contratos
24

Processo Eletrônico (SEI)
Telecom
Word / Excel
Línguas Estrangeiras
Orçamento
Outros

17
13
4
3
27

Fonte: SARH - Sistema de Recursos Humanos da Anatel

Força de Trabalho da TI
A força de trabalho de TI da Anatel é composta por 127 colaboradores, dentre eles terceirizados,
estagiários e servidores da unidade, conforme distribuição apresentada na tabela abaixo.
Quadro 6.3.3 – Força de Trabalho da Área de TI – 2015
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades
Terceirizados
Estagiários
Total de pessoas que compõem a força de trabalho de TI

Quantitativo
17*
31
0
0
76
3
127

Fonte: SARH - Sistema de Recursos Humanos da Anatel
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* Não há carreira de TI definida por Lei na Anatel. Os 17 servidores mencionados na planilha acima são da carreira geral –
Analista Administrativo (Lei 9986/2000), cuja especialidade em TI foi definida por meio de Edital do concurso público.

Processos de gerenciamento de serviços TI
Processo

Manter
Sistemas

Desenvolver
Sistemas

Descrição

Gestão do processo de
manutenções evolutivas e
perfectivas nos sistemas
legados da Agência

Infraestrutura ou
método utilizado
Processo
automatizado,
disponível na
ferramenta de
processos
(Turbina).

Gestão do processo de novos
sistemas.
Atualmente aplica-se no
contrato
vigente
a
Metodologia
de
Desenvolvimento
de Metodologia de
Sistemas da Agência, que Desenvolvimento
detalha os conceitos relativos de Sistemas da
à
Metodologia
de Agência (Anexo
Desenvolvimento
de
do Contrato
Sistemas da Anatel como um
021/2013).
todo,
principalmente
os
artefatos e papéis envolvidos
nos
processos
de
desenvolvimento de sistemas
da Agência.

Mapeado

Em uso

Local

Sim

Sim

http://sistemasnet/bpms

Sim

Sim

MDS

Gestão dos programas e
projetos
da
SGI
em
alinhamento
com
a
estratégia da organização e de
forma coordenada.

Processo
homologado,
disponível na
ferramenta de
processos
(Turbina).

Sim

Sim

http://sistemasnetds/bpms

Orientar a identificação,
análise,
avaliação
e
tratamento de riscos de
Gerir Riscos de segurança da informação e
Segurança da comunicações da Anatel,
Informação e mediante a aplicação de
Comunicações ações
e
soluções
padronizadas e eficientes, que
atendam à necessidade de
conformidade da Agência.

Processo
homologado,
disponível na
ferramenta de
processos
(Turbina).

Sim

Sim

http://sistemasnethm/bpms

Tratar
da
identificação,
investigação,
tratamento,
resposta, fechamento, reporte
e
análise
crítica
dos
incidentes de segurança da
informação da Anatel.

Processo
homologado,
disponível na
ferramenta de
processos
(Turbina).

Sim

Sim

http://sistemasnethm/bpms

Gerir Projetos

Gerir
Incidentes de
Segurança da
Informação e
Comunicações
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Projetos de TI desenvolvidos em 2015

Projeto

Descrição

Alinhamento
PEI
Iniciativa
Estratégica

Portal Internet

O mais importante canal de comunicação entre
a Anatel e a sociedade tornou-se mais moderno
e acessível. Desenvolvido no CMS Joomla,
consagrado software de gerenciamento de
conteúdo web, atende aos critérios de
acessibilidade (eMAG) e ao layout padrão do eGov. É responsivo a diferentes plataformas e
formatos de exibição (Celular, tablet, notebook
e desktop). Possui navegação intuitiva: seu
conteúdo é dividido em verticais/colunas
temáticas, possibilitando maior facilidade de
localização dos serviços e informações de
interesse.
http://www.anatel.gov.br/institucional/

8.13.1.1 Elaborar e
implementar
projeto para
reestruturar a
gestão da
informação

Portal Internet,
WikiAnatel,
Diálogo Anatel,
Intranet, Hotsite
Grandes Eventos,
Portal
Legislação,
Anatel Integra
R$ 122.657,53

mar/15

8.13.1.1 Elaborar e
implementar
projeto para
reestruturar a
gestão da
informação

Portal Internet,
WikiAnatel,
Diálogo Anatel,
Intranet, Hotsite
Grandes Eventos,
Portal
Legislação,
Anatel Integra
R$ 122.657,53

mar/15

8.13.1.1 Elaborar e
implementar
projeto para
reestruturar a
gestão da
informação

Portal Internet,
WikiAnatel,
Diálogo Anatel,
Intranet, Hotsite
Grandes Eventos,
Portal
Legislação,
Anatel Integra
R$ 122.657,53

mar/15

WikiAnatel

Diálogo Anatel

Grande parte do conhecimento institucional não
se encontra documentado. Partindo dessa
premissa, as informações nem sempre estarão
disponíveis onde, quando e no volume em que
elas são necessárias. Esse fato é um grande
limitador para eficiência. Atenta a essa
necessidade, a equipe da SGI tomou a iniciativa
de desenvolver uma solução para que o capital
intelectual da Agência deixasse de ser tácito e
se tornasse explícito.
Esta importante ação está sendo realizada por
meio da implantação da consagrada ferramenta
colaborativa de construção e compartilhamento
de conhecimento, a plataforma Wiki. Assim, o
objetivo primordial do Projeto Wiki Anatel é
disponibilizar o conhecimento técnico e
administrativo pelos próprios colaboradores da
Anatel, ampliando a eficiência e preservando a
memória institucional de forma transparente e
dinâmica.
https://wiki.anatel.gov.br

A ferramenta diálogo Anatel foi concebida para
aprimorar a interação entre a Anatel e a
sociedade. Operando sobre o software de rede
social livre ELGG, permite que a Agência
“converse” com a sociedade de forma ágil e
prática, como em qualquer rede social. Procura
dessa forma, expor ideias e conceitos, coletar
opiniões, manifestações e a forma de pensar da
sociedade sem o caráter formal de uma consulta
pública. É mais abrangente e eficaz, pois não
limita geograficamente a participação da
sociedade.
http://www.anatel.gov.br/dialogo/

Valores Orçados
e Despendidos

Prazo de
Conclusão
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Disponibilização para a Anatel de uma
ferramenta que permitirá aos servidores acessar
suas pastas, armazenar seus arquivos,
sincroniza-los e acessá-los a partir de
Solução de
dispositivos móveis, desktop ou navegador
Computação em web, onde estiverem e sempre que necessário.
Nuvem
Permitirá ainda o fácil compartilhamento
público e privado dos arquivos dos usuários
com os demais colaboradores, inclusive
externos à Agência.
https://cloud.anatel.gov.br/index.php

8.13.5.2Elaborar e
implementar
projeto para
desenvolver
solução de
computação
em nuvem

Sem custo direto

mar/15

Disponibilizado novo Portal Intranet:
http://portal.anatel.gov.br/intranet/
Desenvolvida em CMS Joomla, a nova Intranet
atende às recomendações e aos padrões
estabelecidos pelo Comitê Executivo do
Governo Eletrônico para portais da
Administração Pública Federal. Entre as
principais melhorias estão:
- Sítio mais moderno;
- Navegação mais intuitiva;
- Conteúdo corporativo - foco no servidor.
- Disponibilização de ferramentas
colaborativas, a exemplo da Wiki Anatel.
- Responsividade e acessibilidade (e-MAG);
- Leiaute de acordo com os padrões
estabelecidos pela Secretaria de Comunicação
da Presidência da República (Secom).
- Conteúdo dinâmico e atualizado – nova
intranet não servirá como repositório de
conteúdo e sim, irá direcionar o servidor a
encontrar serviços e informações de seu
interesse.

8.13.1.1 Elaborar e
implementar
projeto para
reestruturar a
gestão da
informação

Portal Internet,
WikiAnatel,
Diálogo Anatel,
Intranet, Hotsite
Grandes Eventos,
Portal
Legislação,
Anatel Integra
R$ 122.657,53

jun/15

-

Portal Internet,
WikiAnatel,
Diálogo Anatel,
Intranet, Hotsite
Grandes Eventos,
Portal
Legislação,
Anatel Integra
R$ 122.657,53

jun/15

Portal Intranet

Disponibilizado novo Hotsite Grandes Eventos:
http://www.anatel.gov.br/grandeseventos/pt-br/
O hotsite Grandes Eventos foi reformulado com
o propósito de facilitar o acesso do público
especializado às orientações técnicas referentes
aos Jogos Rio 2016 e aprimorar a experiência
dos usuários que visitam a página. O conteúdo
do hotsite foi migrado para o leiaute com os
padrões estabelecidos pela Secretaria de
Comunicação da Presidência da República
Reformulação do (Secom), bem como atende às recomendações
Hotsite Grandes do Comitê Executivo do Governo Eletrônico
Eventos
para portais da Administração Pública Federal,
incluindo responsividade e acessibilidade (eMAG).
Entre as novidades estão:
- menu dedicado aos Jogos Rio 2016, que terá
seu conteúdo ampliado na medida em que
novas normas da Anatel relacionadas ao tema
forem editadas;
- ampliação do espaço para chamadas de
destaques, permitindo o trabalho com imagens
maiores. Com a proximidade dos Jogos, as
atualizações mais recentes poderão ser
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evidenciadas com mais facilidade;
- o hotsite também abriu espaço, na Central de
Conteúdos, para acessar a página
de download do aplicativo "Serviço Móvel",
conforme as plataformas Android, iOS e
Windows Phone.

Sistema de
Gestão de
Acervo
Bibliográfico SOPHIA

Disponibilizado sistema de gestão de acervo
bibliográfico da Agência:
http://www.anatel.gov.br/biblioteca/
Entre os recursos oferecidos pelo sistema
destacam-se:
- Várias formas de consulta ao acervo
bibliográfico e de legislação, com exibição de
detalhes das publicações e acesso as mídias e
arquivos relacionados;
- Renovação de empréstimos;
- Realização de reservas de materiais
emprestados;
- Envio de e-mail com notificação de
disponibilidade de reserva, recibos de
empréstimo, devolução e renovação, entre
outros;
- Cadastro de perfil de interesse para que o
usuário passe a receber alertas sempre que um
material que aborde os assuntos ou autores
selecionados for incorporado ao acervo;
- Sugestão de títulos para aquisição;
- Visualização das circulações atuais e do
histórico de circulações.
O acervo bibliográfico da Agência foi
incrementado por meio:
- da inclusão de 38 e-books;
- da inclusão de 32 novos trabalhos
acadêmicos; e
- do tratamento dos registros de 854 práticas
da Telebrás com disponibilização de arquivo
digital

-

Foi dispendido
em 2015:
R$ 24.950,00

mar/15
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Disponibilizado novo portal de legislação:
http://www.anatel.gov.br/legislacao/
O Portal da Legislação foi reformulado com o
objetivo de facilitar o acesso dos usuários a
toda legislação pertinente à Anatel e ao setor de
telecomunicações. O conteúdo do antigo portal
foi migrado para uma nova versão do CMS
Joomla, a mesma utilizada no novo portal da
Reformulação do
Anatel, com a mesma identidade visual.
Portal Legislação
Desta forma, o leiaute também segue os
padrões estabelecidos pela Secretaria de
Comunicação da Presidência da República
(Secom), bem como atende às recomendações
do Comitê Executivo do Governo Eletrônico
para portais da Administração Pública Federal,
incluindo responsividade e acessibilidade (eMAG).

Anatel
Consumidor

Priorização
Demandas TIC

Aplicativo móvel que permite ao consumidor
registrar e acompanhar reclamações contra as
prestadoras de telecomunicações. Disponível
nas plataformas Android, IOS e Windows
Phone

-

Portal Internet,
WikiAnatel,
Diálogo Anatel,
Intranet, Hotsite
Grandes Eventos,
Portal
Legislação,
Anatel Integra
R$ 122.657,53

jun/15

8.13.5.3 Elaborar e
implementar
projeto para
desenvolver
soluções para
plataformas
móveis

R$ 357.101,36

jun/15

Sem custo direto

ago/15

Foram definidas diretrizes, critérios e pesos
para priorização das necessidades de TIC,
conforme abaixo:
Diretrizes:
- Priorizar soluções de software livre, cessão de
outros órgãos ou utilização de software
definidos para a Administração Pública
Federal;
8.13.4.2 - Dar preferência por soluções corporativas à
Elaborar e
soluções individuais ou locais
implementar
- Considerar os critérios: importância, riscos e
procedimento
benefícios para a sociedade; e
de priorização
- O critério de custos deve ser levado em conta
de TI em
para adequar prioridades da Agência ao
conformidade
orçamento disponível para aplicação em TIC.
com o
Com base nas diretrizes, foram estabelecidos os
planejamento
seguintes critérios de priorização:
estratégico
- Alinhamento ao PEI
- Situação da implementação
- Determinação legal
- Determinação regulatória
- Complexidade
- Benefício
- Probabilidade de sucesso
- Tempo
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SEI

Implementado o Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), plataforma de gestão de
processos e documentos eletrônicos:
https://sei.anatel.gov.br
O sistema foi definido pelo Governo Federal
para viabilizar o processo administrativo
eletrônico na Administração Pública.
Hoje não é mais necessária a utilização do
papel como suporte físico para processos
administrativos, gerando diversas vantagens:
- Agilidade: no trâmite dos processos, coleta de
assinaturas, publicação oficial, recursos que
aumentam a produtividade e
localização dos processos. O governo está
viabilizando, ainda, a tramitação eletrônica
entre os órgãos.
- Economia: diminuição e até eliminação de
gastos com mensageria, impressão, papel, capas
para processo e cópias.
- Transparência: indexação do conteúdo
integral dos documentos, pesquisa pública e
acesso instantâneo aos documentos.
- Tempo e Espaço: os atos administrativos
poderão ocorrer a qualquer tempo e a partir de
qualquer lugar, sem limitações físicas e acesso
em tempo real, promove o melhor
aproveitamento do espaço físico e o trabalho
colaborativo entre as equipes.
- Gestão e Dados: proporcionando maior
controle sobre os processos, melhorando a
tomada de decisão e dando suporte a melhorias
de gestão. Por exemplo, o tempo médio dos
processos na Agência por tipo de processo é um
dos dados mais relevantes do SEI, inclusive,
será importante fonte de dados para o
Planejamento Estratégico.
- Segurança: elimina a possibilidade de extravio
de documentos e acidentes típicos de processos
em papel e facilita a recuperação de
documentos.

8.13.1.2 Implantar
Processo
Eletrônico e
Gestão
Eletrônica de
Documentos

Manutenções
Evolutivas de
reformulação das
integrações de
sistemas legados
para integrar com
o SEI em vez do
SICAP:
R$ 236.500,00

nov/15

Escâneres de
Produção: R$
182.914,00
Certificados
Digitais e
Tokens:
R$
16.785,72
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Como melhor prática de mercado, os sistemas
devem ser desenvolvidos, testados e
homologados em ambiente próprio para que
não afetem o bom funcionamento do ambiente
produtivo, evitando, portanto reflexos negativos
nos serviços prestados aos usuários, incluindo
indisponibilidade de sistemas.
8.13.6.2 A ANATEL não dispunha de todos ambientes
Novos ambientes
Estabelecer
devidamente configurados. Tal circunstância
de
programa para
ocorria em virtude de falta de recurso material.
desenvolvimento,
prover
Sem custo direto
Esta dificuldade foi sanada pela implantação do
teste,
infraestrutura
ambiente do GCN.
homologação e
adequada de
A partir da disponibilidade de recurso
produção.
TI para a
computacional, a SGI priorizou o atendimento
Agência
da demanda, que inclusive faz parte do
Planejamento Estratégico da Agência.
Desta forma, os usuários dos sistemas serão
beneficiados indiretamente no que tange a
melhor qualidade dos sistemas, bem como na
redução do tempo de colocação de sistemas em
ambiente produtivo.

dez/15

Implantação da
Rota de Menor
Custo

Consiste no roteamento das ligações, de longa
distância nacional, considerando o menor custo
do minuto contratado. Desta forma, um usuário
a partir de sua cidade, independente de qual
seja, faz uma chamada LDN que por meio do
VoIP será encaminhada para Brasília, e a partir
daí utilizará a operadora contratada pela Anatel
Sede para fazer a discagem de longa distância
nacional, com custo reduzido.
A facilidade foi implantada no intuito de
reduzir o custo com LDN por meio do STFC. A
Anatel não possui um contrato LDN único,
nacional, permitindo então optar pelo contrato
que oferece LDN a um custo mais baixo.

-

Sem custo direto

dez/15

Anatel Integra

Disponibilizado novo ambiente colaborativo da
Agência:
Novo ambiente colaborativo da Agência, onde
é permitido o envio e edição de documentos,
criação de páginas, discussão de questões
importantes e execução de projetos. Onde cada
órgão possuirá a sua própria área que
apresentará no seu perfil, documentos, tarefas,
agenda e discussões. Uma nova forma de se
trabalhar em equipe na Agência.

8.13.1.1 Elaborar e
implementar
projeto para
reestruturar a
gestão da
informação

Portal Internet,
WikiAnatel,
Diálogo Anatel,
Intranet, Hotsite
Grandes Eventos,
Portal
Legislação,
Anatel Integra
R$ 122.657,53

dez/15
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Contratação das
Fábricas de
Software

Metodologia de
Gerenciamento
de Projetos

Foram contratadas as Fábricas de softwares
para os seguintes serviços:
- Manutenções Evolutivas e Sustentação: em
outubro/2015 foi concluído o processo
licitatório e contratada a nova fábrica (CAST
Informática SA) responsável pelos serviços de
manutenção e sustentação de sistemas
- Novos Desenvolvimentos: concluído o
processo licitatório. A sessão pública foi
realizada para 4 itens (1° Desenvolvimento de
Sistemas, 2° Desenvolvimento de Aplicativos
Móveis, 3° Desenvolvimento em BI e 4°
Desenvolvimento em Georreferenciamento).
Em dezembro/2015, foi realizada a contratação
de nova empresa (Polisys Informática Ltda)
responsável pelo desenvolvimento do novo
Sistema de Arrecadação e Cobrança da
Agência. O contrato para os demais itens tem
previsão para ocorrer em 2016.

O gerenciamento de projetos visa agregar
efetividade ao projeto e valor às organizações.
Seus benefícios contribuem diretamente para os
resultados que se pretende alcançar. Quanto
maior a maturidade da organização, valorização
e patrocínio para o gerenciamento de projetos,
maiores serão os benefícios e resultados
alcançados.
A metodologia de projetos é resultante dos
estudos e trabalhos da SGI com experiências
quanto à atuação de seus profissionais no
desenvolvimento dos projetos da unidade e
busca orientar os trabalhos da superintendência
no gerenciamento de projetos e ações da
unidade. A metodologia será aperfeiçoada, na
medida em que a SGI for alcançando maior
maturidade na Gestão por Projetos.

8.13.5.1 Elaborar e
implementar
projeto para
adequar os
sistemas
legados ao
plano
estratégico
8.13.5.3 Elaborar e
implementar
projeto para
desenvolver
soluções para
plataformas
móveis

Manutenção
Evolutiva:
Orçado:
R$ 3.889.985,00
Despendido:
R$ 0,00
Sustentação:
Orçado:
R$ 1.099.999,92
Despendido:
R$ 30.555,55
Sistema de
Arrecadação e
Cobrança:
Orçado:
R$ 953.589,00
Despendido:
R$ 0,00

out/15

dez/15

8.13.2.4 Implementar
metodologia
de gestão de
projetos

Sem custo direto

dez/15

-

Desenvolvimento
interno.
Sem custo direto.

nov/15

Sem custo direto

mai/15

Sistema para
Licitação de
Sobras de
Frequência

Sistema desenvolvido internamente, visando
dar suporte à licitação de sobras de frequência
do tipo C, que aconteceu nos meses de
novembro e dezembro/2015.

Segurança da
Informação

O processo de Gestão de Riscos e Segurança da
Informação e Comunicações – GRSIC foi
implementado na Agência. Foram detalhados os
riscos identificados, estimados e avaliados, para
os quais foi elaborado um plano de tratamento
8.13.5.5 de riscos, cujos riscos residuais foram
Elaborar e
aprovados (aceitação dos riscos) pelos
implementar
responsáveis. O cronograma constante no plano plano de ação
de tratamento será acompanhado
relacionado à
periodicamente pela equipe de segurança da
segurança da
informação. Os resultados foram apresentados à informação
Gestora de SIC (Superintendente Maria Lúcia),
à Comissão de Segurança da Informação e
Comunicações da Anatel e à Comissão Interna
de TI – CITI.
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Sistemas

Realização, no ano de 2015 junto à fábrica de
software, de manutenções evolutivas,
desenvolvimento de aplicativos móveis e
demandas de Business Intelligence – BI,
somando aproximadamente 5.000 pontos de
função.
As manutenções evolutivas ocorreram em cerca
de 45 sistemas da Agência, com destaque para
os seguintes: FOCUS (Atendimento ao usuário
dos serviços de telecomunicações), SGQ
(Qualidade), SIGEC (Arrecadação e Cobrança),
RADAR (Fiscalização) e STEL (Outorga e
Licenciamento).
Neste item estão inseridos os projetos
anteriormente destacados.

8.13.5.1 Elaborar e
implementar
projeto para
adequar os
sistemas
legados ao
plano
estratégico

R$ 2.500.000,00

Jan/15 a
Dez/15

8.13.5.3 Elaborar e
implementar
projeto para
desenvolver
soluções para
plataformas
móveis

Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que
prestam serviços de TI para a unidade
A partir da consolidação dos papéis de Analista de Negócio e Arquiteto de Informação com a alocação
de servidores efetivos da Anatel, busca-se reter a inteligência e conhecimento associados às atividades
de desenvolvimento, tanto aquelas correlatas à concepção da solução de TI, com o Analista de
Negócio – quanto às atividades relacionadas ao desenho do projeto da solução de TI, com o Arquiteto
de Informação.
Na Agência, ainda existe alta dependência dos profissionais alocados em atividades de Levantamento
de Requisitos; Programação; Análise de Sistemas; Desenvolvimento do Sistema; Testes; Métricas. As
atividades de Planejamento de Sistemas; Arquitetura; Definição de Requisitos de Qualidade de
Sistemas são desempenhadas por servidores de carreira.
Em atividades de manutenção de sistemas, a dependência também existe e está relacionada ao âmbito
do conhecimento negocial dos sistemas. A alocação de servidores efetivos como Analistas de Negócio
tem a importante função de continuamente mitigar os riscos relacionados à possível perda de
conhecimento dos sistemas mantidos. A atuação no planejamento dos novos sistemas também será
fundamental para mitigar a perda do conhecimento negocial, como existe hoje em relação aos sistemas
legados.
Ademais, está em curso processo para contratação de serviços técnicos especializados de operação,
monitoramento e suporte de infraestrutura de TIC e de usuários. Este processo atende à necessidade no
PDTI 2015/2016 “Reduzir a dependência de terceirização”, o que será feito por meio da adoção de um
modelo que privilegie o registro e a disseminação do conhecimento. Conforme apontado no
Documento de Oficialização de Demanda - DOD da contratação, os resultados que busca alcançar
são:
•
Aprimorar mecanismos que diminuirão o risco de perda de conhecimento organizacional e que,
ao mesmo tempo, fomentarão a transferência de conhecimento para os técnicos da Anatel;
•
Combater o ponto fraco identificado no PDTI que aponta a alta dependência de terceirização.
Isso pode ser alcançado por meio de uma estratégia que foque menos na atuação individual dos
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profissionais e concentre-se mais na execução de processos de negócio que assegurem a transferência
de conhecimento dos serviços terceirizados;
•
Compatibilizar-se com a implantação dos processos de negócio de gestão de incidentes de TIC,
gestão de configuração e gestão de mudanças;
•
TIC;

Compatibilizar-se com a futura implantação de uma nova ferramenta de gestão de serviços de

•
Poderá resultar na adoção de mecanismo onde a remuneração do terceiro seja mais diretamente
vinculada ao resultado da prestação do serviço, alinhando-se mais ao entendimento exarado pelo
Tribunal de Contas da União (TCU) em diversos acórdãos e consolidado na Súmula - TCU 269/2012.
Adicionalmente, busca-se mapear os processos essenciais, elaborar os procedimentos operacionais e
tornar este conhecimento disponível na wiki.

6.4

Gestão ambiental e de sustentabilidade

Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela Anatel
A Anatel e suas unidades descentralizadas têm como visão geral da política de sustentabilidade
ambiental a mesma adotada e utilizada por toda Administração Pública Federal, orientada por meio da
Instrução Normativa nº 01/2010 e normas equivalentes, bem como demais recomendações dos órgãos
de controle (TCU e CGU).
Atualmente, utiliza-se para orientação de compras sustentáveis, o “Guia Prático de Licitações
Sustentáveis da Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo – AGU”, de autoria da
Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo (CjU-SP), 3ª edição de 2013.
Outro ponto de destaque é a participação no Sistema Esplanada Sustentável (SisPES) para centralizar
as despesas de energia elétrica e abastecimento de água dos órgãos públicos, visando melhor gestão e
ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, observando a sustentabilidade ambiental.

Participação na Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)
A Anatel não participa da Agenda Ambiental de Administração Pública (A3P), apenas acompanha as
notícias e recomendações, em caso de impactos nos instrumentos convocatórios (Editais e seus
anexos).
Separação dos resíduos recicláveis descartados conforme dispõe o Decreto 5.940/2006
A Gerência Regional da Anatel no estado de São Paulo, conforme orienta o Decreto nº 5.940/2006,
separa e envia os resíduos sólidos para a Coopermiti – Cooperativa de Trabalho Produção e
Reciclagem de Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos.
A Sede da Anatel em Brasília e as demais unidades descentralizadas não possuem termo de
cooperação com catadores. Todavia, os resíduos sólidos são separados e entregues ao serviço de
limpeza pública das cidades, atendendo à “boa prática de sustentabilidade”.
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Algumas representações da Anatel estão instaladas em conjuntos comerciais (condomínios). Em Belo
Horizonte e no Rio de Janeiro, a coleta e separação dos resíduos sólidos são realizadas pelas
administrações dos conjuntos e são responsáveis pela devida destinação dos resíduos.

Realização de contratações com base nos parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma
equivalente
O Decreto 7.746/2012 é observado nas contratações realizadas pela Anatel Sede e suas unidades
descentralizadas, com exceção daquelas contratações nas quais os critérios de sustentabilidade são
dispensáveis. Além do Decreto, são utilizadas as recomendações da Instrução Normativa nº 01/2010 e
as recomendações do “Guia Prático de Licitações Sustentáveis da Consultoria Jurídica da União no
Estado de São Paulo – AGU”. A Anatel elaborou proposta de Manual de Sustentabilidade de
Licitações que foi submetido a consulta interna estando em análise para aprovação do Conselho
Diretor.
Plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012
A Anatel possui um processo de constituição de comissão para elaboração do PLS, plano de gestão de
logística sustentável. A Comissão de estudo foi instituída, todavia, tendo em vista a reorganização
estrutural da Anatel, inclusive a implantação de novo Regimento Interno, bem como a revisão de suas
normas internas, em fase de elaboração, ainda não foi possível instruir o PLS na entidade.
Análise crítica da atuação da Anatel quanto ao tema
Diante de recursos escassos, torna-se necessária a adesão aos programas de sustentabilidade ambiental
implantados pela administração pública, buscando oportunidades de redução de consumo de materiais,
preferência para a aquisição de produto reciclado/reciclável e, consequentemente, incentivar sua
produção, dar tratamento aos resíduos sólidos e manter os serviços com custos menores. Importante é
que essas ações não resultem em perda de qualidade ou de continuidade dos serviços prestados.
A atual situação de restrição revelou a necessidade de se intensificar práticas de racionalização, de se
fazer o máximo com o mínimo de recursos, promovendo a redução de custos. Tal premissa leva,
necessariamente, a uma revisão de conceitos e estratégias, em especial a necessidade de reduzir
desperdícios, e de se adotar soluções em que a inovação e a racionalização sejam imperiosas, tendo o
cuidado de instruir os procedimentos licitatórios observando o cabimento de exigências e cobranças de
práticas sustentáveis, justificando devidamente nos autos a medida tomada, com o embasamento
normativo pertinente.

Nesse sentido, a Anatel, tanto na Sede quanto em suas unidades descentralizadas, reduziu,
consideravelmente, o consumo de energia elétrica com ações pontuais e seguras para o ambiente de
trabalho, redimensionando prazos para ligar e desligar o sistema de ar refrigerado e lâmpadas.
O consumo de água também foi reduzido com a ampliação do controle mediante acompanhamento
diário de consumo, sanando vazamentos o mais rápido possível, diminuindo fluxo de água nas
torneiras reguláveis e dando manutenção em válvulas de descargas de vasos e mictórios.
Com a implantação do Sistema SEI, (Sistema Eletrônico de Informações), em novembro de 2015, a
Anatel está contribuindo, significativamente, para a redução do consumo de papel, suprimentos de
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informática e material de expediente. Tal economia já pode ser comprovada diante do consumo desse
produto nas áreas de materiais da Agência.
No âmbito da Anatel, a busca pela eficiência e melhor aproveitamento na utilização dos recursos, não
parte apenas das demandas legais e da gestão, mas recebe contribuições frequentes dos próprios
servidores, que observam as boas práticas no cotidiano e sugerem implementações no ambiente de
trabalho. Exemplo dessas medidas de incentivo à sustentabilidade é a instalação de bicicletário e
vestiário visando incentivar os servidores a utilizarem o transporte cicloviário, já implementada por
algumas Unidades da Anatel.
Adicionalmente, se faz necessário que a administração pública crie políticas de incentivos para as
empresas que comercializam e atuam nas “boas práticas sustentáveis”. Exemplo disso é a dificuldade
para a formalização de acordos com entidades devido ao custo que elas terão. Não basta a Anatel
deixar o lixo reciclável separado e ter um acordo com uma cooperativa, se ela tem um custo financeiro
elevado para poder recolher esse lixo, seja adquirindo ou alugando um carro, ou pagando salários e
impostos para um funcionário fazer a coleta. Diante de uma situação como essa, as entidades preferem
não formalizar acordos que as obriguem a recolher o material, fazendo com que a Administração, de
alguma forma, busque alternativas para a coleta e destinação seletiva do lixo produzido.
Resumindo, importa destacar a participação dos servidores e gestores na apresentação de projetos,
tanto formais quanto informais, para melhorar as condições de trabalho com redução de consumo e
utilizando as boas práticas de sustentabilidade ambiental.

6.5

6.5.1

Gestão de fundos e programas

Fundo de Fiscalização das Telecomunicações

6.5.1.1 Finalidade e Competências Institucionais do Fistel
O Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - Fistel é definido como “fundo de natureza contábil,
destinado a prover recursos para cobrir as despesas feitas pelo Governo Federal na execução da
fiscalização dos serviços de telecomunicações, desenvolver os meios e aperfeiçoar a técnica
necessária a essa execução”.
Foi criado pela Lei nº 5.070, de 07 de julho de 1966 e passou a ser administrado pela Agência
Nacional de Telecomunicações – Anatel a partir da instalação desta e com os saldos nele existentes,
conforme determina o art. 50 da Lei Geral de Telecomunicações – LGT, Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997.
Com a nova redação dada pela LGT ao art. 3º da Lei nº 5.070/66, determina-se que, além das
transferências para o Tesouro Nacional e para o Fundo de Universalização das Telecomunicações FUST, os recursos do Fistel serão aplicados pela Anatel, exclusivamente:
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a) na instalação, custeio, manutenção e aperfeiçoamento da fiscalização dos
serviços de telecomunicações existentes no País;
b) na aquisição de material especializado necessário aos serviços de fiscalização;
c) na fiscalização da elaboração e execução de planos e projetos referentes às
telecomunicações;
d) no atendimento de outras despesas correntes e de capital por ela realizadas no
exercício de sua competência.

Por determinação de normas específicas - Leis nº 11.437/2006 e nº 9.994/2000- parte da arrecadação
do Fistel deve ser destinada ao Fundo Nacional da Cultura e ao Programa de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Setor Espacial.

6.5.1.2 Arrecadação do Fistel
As fontes de recursos do Fistel foram definidas pelo art. 2º da Lei n.º 5.070/66 e posteriormente
alteradas pelo art. 51, combinado com os artigos 47 e 48, da Lei Geral de Telecomunicações – LGT.
São elas: Receita de Taxas de Fiscalização, Receita de Concessões e Permissões; Receita de
Aplicações Financeiras e Outras Receitas.
Em 2015, a arrecadação do Fistel atingiu o montante de R$ 5,4 bilhões. O Gráfico 6.5.1.2 apresenta a
participação das receitas e suas respectivas fontes na composição da arrecadação.

Gráfico 6.5.1.2 – Receita Total do Fistel – Por Fonte de Receita – 2015

Fonte: Siafi
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Quadro 6.5.1.2 – Receitas do Fistel 2014 X 2015
Receitas do Fistel
Em R$ milhão

(B)/(A)

Grupo de Receita

Arrecadado em 2014 (A)

Arrecadado em 2015 (B)

Taxas de Fiscalização (TFF e TFI)
e Multa LGT

2.880,71

3.078,69

6,87%

Outorgas de Telecomunicações

5.887,88

2.322,37

-60,56%

Aplicações Financeiras **

1,42

1,71

20,46%

Outras Receitas

2,06

2,64

28,25%

8.772,07

5.405,41

-38,38%

Total

Variação %

Fonte: Siafi
* TFF: Taxa de Fiscalização de Funcionamento; TFI: Taxa de Fiscalização de Instalação; LGT: Lei Geral de
Telecomunicações
** Os recursos do Fistel são aplicados pelo Siafi, diariamente, na Conta Única do Tesouro Nacional e remunerados,
a cada dez dias, por taxa estabelecida pelo Ministério da Fazenda.

Comparativamente a 2014, a redução ocorrida em 2015 deve-se ao fato de que a receita de 2014
aumentou em decorrência das licitações relativas ao direito de exploração de satélites - 4 (quatro)
posições orbitais e à autorização de uso de radiofrequência na faixa de 700 MHz. Além disso, com a
edição do Decreto nº 8234/2014, que regulamentou o art. 38 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de
2012 – o qual alterou para R$ 5,68 (cinco reais e sessenta e oito centavos) o valor da Taxa de
Fiscalização de Instalação das estações móveis do Serviço Móvel Pessoal ou de outra modalidade de
serviço de telecomunicações, nos termos da Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, e suas alterações, que
integrem sistemas de comunicação máquina a máquina – um grande número de estações passou a
pagar valor inferior ao de 2014.
6.5.1.3 Monitoramento dos débitos do Fistel
A gestão da arrecadação de débitos do Fistel envolve diversos procedimentos que são determinantes
uma vez que o montante a ser arrecadado é influenciado pelo tratamento eficiente dos valores
inadimplentes. Neste sentido, as rotinas de controle, de cobrança e de restrição cadastral,
implementadas no Sistema Integrado de Gestão de Créditos da Anatel - Sigec, são iniciadas a partir do
vencimento da obrigação ou da constituição definitiva do crédito e implicam em:
a) geração e impressão dos comunicados de lançamento;
b) bloqueio sistêmico, impedindo, por exemplo, que as entidades possam cadastrar novas
estações;
c) restrição da certidão negativa de débitos;
d) inscrição no Cadin;
e) a instrução e formação de processos administrativos para fins de inscrição em Dívida
Ativa.
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Em 2015, com o intuito de aprimorar a gestão de créditos, a área de arrecadação implementou rotina
de monitoramento das empresas que devem os 30 maiores débitos de receitas administradas pela
Anatel. Por meio de relatório extraído mensalmente da base de dados do Sistema de Arrecadação, são
identificados todos os procedimentos que devem ser tomados em relação os maiores débitos. A partir
das informações extraídas, são providenciadas imediatamente as ações necessárias.
Com esta rotina, cerca de 92% do valor total dos débitos tem um monitoramento especial, ou seja, tão
logo o débito seja constituído, os procedimentos de cobrança são executados imediatamente. Em
relação aos demais débitos, aguarda-se que o somatório dos débitos de um mesmo devedor alcance o
valor mínimo necessário para inscrição no Cadin para que se viável economicamente realizar a
notificação. As ações de cobrança são realizadas dentro dos prazos de prescrição e decadência.
6.5.1.4 Indicadores de desempenho do Fistel
NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS – Fistel
Objetivo: medir o quantitativo de notificações expedidas em relação ao quantitativo de débitos apurados e passíveis de
notificação.
Dimensão de Desempenho:
Resultado
Categoria:
Eficiência
Unidade de Medida:
%
Periodicidade:
Trimestral
Fonte : Sistema de Gestão de Créditos – Sigec / Anatel
Fórmula de Cálculo: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas / Nº de débitos acima de R$ 100,00
passíveis de notificação) x 100
Resultados
2015
Previsto
Realizado
85%
81,97%
Análise Crítica dos Resultados

Não obstante o quantitativo de notificações expedidas ter sido abaixo da meta em 2015, em termos
financeiros o resultado apurado correponde a 99,90% do valor total de débitos passíveis de
notificação, alcançando o montante de R$ 17,7 bilhões. Em 2015, a Anatel passou a adotar a estratégia
de notificar os débitos de alto valor, dando especial atenção aos valores que, se não notificados, podem
acarretar prejuízo para a administração pública. Os débitos de baixo valor são notificados com um
prazo maior, porém antes de prescrever ou decair. Basicamente a diferença ainda não notificada de
18,03% constitui-se de débitos de TFF e TFI em sua grande maioria, inferiores ao limite imposto para
inscrição no CADIN.

NOTIFICAÇÕES RECEDIDAS – Fistel
Objetivo: medir se o esforço da notificação postal cumpre com o seu objetivo de informar ao sujeito passivo a obrigação
dele perante a Anatel.
Dimensão de Desempenho:
Resultado
Categoria:
Eficiência
Unidade de Medida:
%
Periodicidade:
Semestral
Fonte : Sistema de Gestão de Créditos – Sigec / Anatel
Fórmula de Cálculo: (Nº de débitos acima de R$ 100,00, cujas notificações postais foram recebidas / Nº de débitos acima
de R$ 100,00 com notificações expedidas) x 100
Resultados
2015
Previsto
Realizado
70%
61,61%
Análise Crítica dos Resultados

175

* Indicador instituído a partir de 2014

O indicador é impactado pela não atualização, por parte do contribuinte, das informações necessárias
ao envio de notificações, principalmente daquelas relacionadas a débitos de baixo valor. Porém,
considerando que o quantitativo de débitos notificados em que a notificação foi recebida corresponde a
98,06%, do valor total dos débitos com notificações expedidas, vefica-se que os débitos de alto valor
foram devidamente notificados ao sujeito passivo por meio de correspondência enviada.
A Anatel vem trabalhando na melhoria de seu cadastro de endereços. Para tanto, foi firmado Convênio
com a Receita Federal do Brasil – RFB e contrato com o Serviço Federal de Processamento de Dados Serpro para que a Agência acesse a base cadastral daquele órgão.

NOTIFICAÇÕES POR EDITAL – Fistel
Objetivo: medir qual percentual das notificações postais devolvidas em que o sujeito passivo foi devidamente notificado
por edital, atendendo, portanto, ao previsto na legislação.
Dimensão de Desempenho:
Resultado
Categoria:
Eficiência
Unidade de Medida:
%
Periodicidade:
Semestral
Fonte : Sistema de Gestão de Créditos – Sigec / Anatel
Fórmula de Cálculo: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 notificados por edital / Nº de débitos acima de R$ 100,00 com
notificações postais devolvidas) x 100
Resultados
2015
Previsto
Realizado
90%
96,27%
Análise Crítica dos Resultados
* Indicador instituído a partir de 2014

O resultado aferido reflete o esforço da Anatel no sentido de dar celeridade ao processo de cobrança. O
montante ainda não notificado por edital corresponde a apenas 3,73% e refere-se, em sua grande
maioria, a débitos de TFF de 2015. Como o custo da publicação de editais no Diário Oficial da União
é alto, há um esforço dos gestores de cobrança no sentido de concentrar o maior número de débitos
em um único edital, priorizando os de maior valor.
Há que se ressaltar a importância de que todos os contribuintes tenham ciência de suas obrigações, seja
pela notificação pessoal, seja pelo edital. Quando a comunicação pessoal se mostra frustrada, é
publicado o edital de lançamento para dar ciência ao contribuinte.

NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS – Fistel
Objetivo: medir qual o percentual dos débtios em que o sujeito passivo foi devidamente cientificado de seus débitos, seja
por meio de correspondência postal ou por meio de edital publicado.
Dimensão de Desempenho:
Resultado
Categoria:
Eficiência
Unidade de Medida:
%
Periodicidade:
Semestral
Fonte : Sistema de Gestão de Créditos – Sigec / Anatel
Fórmula de Cálculo: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações válidas / Nº de débitos acima de R$ 100,00
com notificações expedidas) x 100
Resultados
2015
Previsto
Realizado
80%
95,73%
Análise Crítica dos Resultados
* Indicador instituído a partir de 2014
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Da análise dos resultados obtidos, verifica-se que a maioria dos sujeitos passivos foi devidamente
notificada da existência de débitos pelos meios definidos na legislação, cumprindo a Anatel, portanto,
com sua obrigação legal e atingindo 99,08% dos valores passíveis de notificação. O resultado
verificado expressa o empenho da Agência em notificar, de forma válida, seja por correspondência ou,
em última instância, por edital, os débitos passíveis de notificação.
O quantitativo de débitos cuja notificação não foi considerada válida, que, em 2015, correspondeu a
4,27% do total de notificações expedidas, se refere aos débitos em que o Aviso de Recebimento - AR
ainda não retornou à Anatel ou aos débitos que ainda não foram informados por edital, aguardando
outros débitos para compor um edital.

ÍNDICE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – Fistel
Objetivo: demonstrar o percentual de créditos questionados pelas entidades, cuja exigibilidade se encontra suspensa,
seja por determinação judicial ou por recurso administrativo. Contra esses lançamentos não é possível aplicar as medidas
restritivas cabíveis, exemplo: restrição da Certidão Negativa de Débtios, inscrição no Cadin e em Dívida Ativa.
Dimensão de Desempenho:
Resultado
Categoria:
Efetividade
Unidade de Medida:
%
Periodicidade:
Semestral
Fonte : Sistema de Gestão de Créditos – Sigec / Anatel
Fórmula de Cálculo: (Nº de débitos suspensos acima de R$ 100,00 / Nº de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de
notificação) x 100
Resultados
2015
Previsto
Realizado
2,91%
Análise Crítica dos Resultados
OBS: Para este indicador não foi feita previsão uma vez que o questionamento de débitos por meio de recursos independe
de esforço da Anatel.

Muito embora apenas 2,91% dos créditos encontram-se suspensos, este percentual em, termos
financeiros, representa 72,28% do montante financeiro de débitos, no valor de R$ 12,8 bilhões de um
total de 17,7 bilhões passíveis de notificação. Esta relação decorre do fato de que as empresas de
grande porte, prestadoras dos serviços de telefonia móvel e fixa, respondem pelos créditos de maior
valor e tendem sempre a recorrer ao Judiciário ou reclamar administrativamente dos valores lançados.

6.5.1.5 Sistema de Gestão de Arrecadação de Receitas - SIGEC
A Anatel, na gestão da arrecadação das receitas sob sua responsabilidade, utiliza o Sistema de Gestão
de Créditos – SIGEC, o Sistema de Acolhimento da Declaração do Fust – SFUST e o Sistema Boleto.
Em 2015, a Agência ampliou os esforços no sentido de mitigar os problemas apresentados pelos
sistemas, atuando nas adaptações do atual sistema – SIGEC para que ele possa atender às necessidades
mais imediatas da gestão da arrecadação. Em virtude do encerramento do contrato da empresa de TI
que vinha desenvolvendo as melhorias, não foi possível concluir 100% do Plano. Das 16 tarefas
previstas, foram concluídas 13. As tarefas não finalizadas serão retomadas com a nova empresa
contratada pela Anatel. O Quadro 6.5.1.5 apresenta o Plano de Ação do Sigec com a situação das
tarefas.
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Quadro 6.5.1.5 – Plano de Ação do Sigec
Sigec - Plano de ação
Melhorias diversas - Sistema SIGEC
OS

Início

Fim

Status

18/7/2014
20/6/2014
6/10/2014

15/8/2014
29/8/2014
2/12/2014

100%
100%
100%

30/9/2014

31/12/2014

75%

14376/2014 Módulo de Geração dos Editais

6/10/2014

31/12/2014

75%

Fase 3
Relatórios Gerenciais
24811/2014 Relatórios Gerenciais - BI

27/8/2014

31/12/2014
30/9/2015

100%

Fase 4
41938/2013
21415/2014
22588/2014

15/9/2014
17/7/2014
20/10/2014

100%
100%
100%
100%
95%

Fase 1
21300/2014
20244/2014
29796/2014
Fase 2
14375/2014

Tarefa
Parcelamento
Parcelamento extrajudicial
Parcelamento administrativo
Relatórios de parcelamento
Geração de editais e notificações
Módulo de Geração das Notificações

Melhorias diversas
Alteração do texto da notificação - Preços Públicos
Reabilitação dos créditos cancelados indevidamente
Alteração do limite de inscrição em dívida ativa

28252/2014 Alteração do texto da notificação - Ônus Contratual
11528/2014 Criação da receita 4102 - Fust sobre interconexão e EILD

24/11/2014
6/10/2014

24/9/2014
31/10/2014
21/11/2014
30/9/2015
18/3/2015
28/11/2014

16257/2014 Alteração da regra de retificação da declaração do Fust
21994/2014 Regra de atualização da receita 8806
18219/2014 Impressão da 2ª via da notificação de PPDESS
Inibição de alteração da data de vencimento e da Data DOU/Data de
18363/2014
Constituição, quando a notificação já tiver sido impressa
17329/2014 Criação da receita 4201 - CFRP Estações não licenciadas

1/12/2014
22/12/2014
19/1/2015

16/1/2015
10/4/2015
30/12/2014

100%
100%
100%

16/2/2015

18/3/2015

100%

9/3/2015

21/9/2015

100%

Fonte: Superintendência de Gestão da Informação – SGI

No tocante ao novo sistema de arrecadação, no mês de dezembro foi realizada a licitação para
contratação de nova empresa para desenvolvimento do sistema. O contrato já foi celebrado e sua
execução iniciada.
As providências das áreas de arrecadação e de tecnologia da informação atinentes aos sistemas de
arrecadação, inclusive no que diz respeito às tratativas com a empresa prestadora dos serviços
relacionados aos sistemas de arrecadação tem sido divulgadas em reuniões do fórum de
Superintendentes e da Comissão Interna de Tecnologia da Informação. O Conselho Diretor da Anatel
tem sido informado sobre a situação da gestão da arrecadação também por meio do Sumário
Executivo, documento trimestral que informa sobre a arrecadação das receitas cuja arrecadação
compete à Anatel.

6.5.2

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações

6.5.2.1 Finalidade e Competências Institucionais do Fust
O fundo mencionado no artigo 81 da LGT foi instituído pela Lei n.º 9.998, de 17 de agosto de 2000,
sendo denominado de Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST. Trata-se
de um fundo público destinado à finalidade específica de ressarcimento da execução das obrigações de
universalização de telecomunicações, não recuperáveis pelas prestadoras com a exploração eficiente
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do serviço. A Lei do FUST, como passou a ser conhecida, é um marco normativo e orientador da
política de universalização pretendida pela administração pública. A finalidade do FUST está
determinada no seu artigo 1º:

Art. 1º Fica instituído o Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações – FUST, tendo por finalidade proporcionar recursos destinados a
cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações
de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada
com a exploração eficiente do serviço, nos termos do disposto no inciso II do art. 81
da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997.
Em síntese, o FUST foi criado com o intuito de levar acesso aos serviços de telecomunicações a todas
as pessoas em regiões urbanas e rurais, inclusive regiões remotas ou de fronteira que, por motivos de
baixa densidade demográfica, baixa renda da população ou inexistência de infraestrutura adequada,
não oferecem níveis de retorno viável para os investimentos do setor.
Conforme determinado na Lei do FUST, os seus recursos serão aplicados em programas, projetos e
atividades, nos termos do seu artigo 5º:
Art. 5º. Os recursos do FUST serão aplicados em programas, projetos e atividades
que estejam em consonância com plano geral de metas para universalização de
serviço de telecomunicações ou suas ampliações que contemplarão, entre outros, os
seguintes objetivos:
I – atendimento a localidades com menos de cem habitantes;
II – (vetado)
III – complementação de metas estabelecidas no Plano Geral de Metas de
Universalização para atendimento de comunidades de baixo poder aquisitivo;
IV – implantação de acessos individuais para prestação do serviço telefônico, em
condições favorecidas, a estabelecimentos de ensino, bibliotecas e instituições de
saúde;
V – implantação de acessos para utilização de serviços de redes digitais de
informação destinadas ao acesso público, inclusive da internet, em condições
favorecidas, a instituições de saúde;
VI – implantação de acessos para utilização de serviços de redes digitais de
informação destinadas ao acesso público, inclusive da internet, em condições
favorecidas, a estabelecimentos de ensino e bibliotecas, incluindo os equipamentos
terminais para operação pelos usuários;
VII – redução das contas de serviços de telecomunicações de estabelecimentos de
ensino e bibliotecas referentes à utilização de serviços de redes digitais de
informação destinadas ao acesso do público, inclusive da internet, de forma a
beneficiar em percentuais maiores os estabelecimentos freqüentados por população
carente, de acordo com a regulamentação do Poder Executivo;
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VIII – instalação de redes de alta velocidade, destinadas ao intercâmbio de sinais e
à implantação de serviços de teleconferência entre estabelecimentos de ensino e
bibliotecas;
IX – atendimento a áreas remotas e de fronteira de interesse estratégico;
X – implantação de acessos individuais para órgãos de segurança pública;
XI – implantação de serviços de telecomunicações em unidades do serviço público,
civis ou militares, situadas em pontos remotos do território nacional;
XII – fornecimento de acessos individuais e equipamentos de interface a instituições
de assistência a deficientes;
XIII – fornecimento de acessos individuais e equipamentos de interface a deficientes
carentes;
XIV – implantação da telefonia rural.
§ 1º Em cada exercício, pelo menos trinta por cento dos recursos do FUST serão
aplicados em programas, projetos e atividades executados pelas concessionárias do
Sistema Telefônico Fixo Comutado – STFC nas áreas abrangidas pela Sudam e
Sudene.
§ 2º Do total dos recursos do FUST, dezoito por cento, no mínimo, serão aplicados
em educação, para os estabelecimentos públicos de ensino.
§ 3º Na aplicação dos recursos do FUST será privilegiado o atendimento a
deficientes.
O Decreto n.º 3.624, de 5 de outubro de 2000, regulamentou a Lei do FUST. Em decorrência desse
diploma legal, a Anatel, aprovou os seguintes atos normativos do Conselho Diretor:
•

Resolução n.º 247, de 14 de dezembro de 2000, que aprovou o Regulamento de Arrecadação da
Contribuição das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações para o Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações – FUST.

•

Resolução n.º 269, de 9 de julho de 2001, que aprovou o Regulamento de Operacionalização da
Aplicação de Recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST.

6.5.2.2 Atividades Realizadas em 2015
Em 2015, a Anatel finalizou os cálculos para o Ressarcimento da Parcela de Custo Não Recuperável PCNR do Plano de Metas de Universalização – PMU I, das Concessionárias Telefônica Brasil S.A.,
Telemar Norte Leste S.A., Oi S.A e Algar Telecom, referente ao cumprimento das metas de
universalização estabelecidas nos Termos de Obrigações UNPCC/SUN n.º 03/2007-Anatel,
UNPCC/SUN n.º 05/2007-Anatel, UNPCC/SUN n.º 01/2007-Anatel e UNPCC/SUN n.º 02/2007Anatel, respectivamente.
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O PMU I estabeleceu atendimento às instituições de assistência às pessoas com deficiência auditiva,
constantes do Programa definido pela Portaria 263, de 27 de abril de 2006, do Ministério das
Comunicações - MC, com acessos individuais do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, o
pagamento mensal da assinatura básica e a instalação e manutenção de equipamentos de interface que
permitisse a comunicação de pessoas com deficiência auditiva dentro dos estabelecimentos.
Os processos de análise propuseram o atesto do cumprimento das metas estabelecidas entre os anos de
2007 e 2012 e a aprovação do Encontro de Contas relativo a cada concessionária com o respectivo
ressarcimento da parcela de custos não recuperáveis de cada atendimento. Os documentos foram
encaminhados à Procuradoria da Anatel e posteriormente aprovados pelo Conselho Diretor por meio
do Acórdão nº 478/2015 – CD, de 26 de outubro de 2015.
Como os valores relativos aos ressarcimentos calculados estavam atualizados apenas até o mês de
setembro de 2014, o Conselho determinou, ainda, que os valores fossem atualizados até a data do
efetivo pagamento. Em função disso, em 22 de dezembro de 2015 a área técnica realizou a atualização
dos valores até o mês de outubro de 2015 (último IST disponível), e encaminhou os seguintes totais
para pagamento:
•
•
•
•

Algar Telecom: R$ 2.039,20 (processo nº 53500.030298/2010).
Oi S.A.: R$ 72.014,83 (processo nº 53500.002978/2009);
Telefônica Brasil S.A.: R$ 9.448,69 (processo nº 53500.030311/2010);
Telemar Norte Leste S.A.: R$ 354.570,37 (processo nº 53500.033453/2008);

Com efeito, para o ano de 2015, o planejamento estratégico do uso de recursos do Fust, realizado pela
Anatel, manteve os planos orçamentários que integram a ação “Universalização e Massificação dos
Serviços de Telecomunicações” devidamente alinhados às diretrizes ao Plano Plurianual 2012-2015. A
concretização se deu com a elaboração de Termo de Obrigação para execução do PMU II, que consiste
em Plano de Metas de Universalização cuja premissa essencial é o atendimento com Telefone de Uso
Público - TUP às localidades que não contam, ainda, com um contingente populacional superior a 100
(cem) habitantes, exigido para atendimento segundo a meta prevista pelo artigo 15, do PGMU vigente,
in verbis:
Art. 15. Todas as localidades com mais de cem habitantes devem dispor de pelo menos um TUP
instalado em local acessível vinte e quatro horas por dia. (...)
No que concerne à materialização do objetivo estratégico de expandir a infraestrutura e ampliar o
acesso da população aos serviços de telecomunicações, por meio da complementação dos
atendimentos aos locais previstos no PGMU, em virtude do advento das metas de atendimento às áreas
rurais por meio da cobertura de radiofrequência na faixa de 450MHz e do grau de correlação existente
entre essas metas e aquelas propostas pelo PMU II (possíveis sobreposições de obrigações), o
Ministério das Comunicações optou por devolver os estudos encaminhados pela Anatel, para novas
análises.
A revisão do estudo proposto pelo PMU II coincidiu com o momento de elaboração do PGMU IV pela
Agência, o qual também possui convergência com a matéria abordada. Deste modo, os estudos estão
sendo desenvolvidos e analisados num único contexto. Por conseguinte, o andamento ou revisão da
proposta do PMU II se dará após finalização do processo de revisão do PGMU IV.
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6.5.2.3 Arrecadação do Fust

Gráfico 6.5.2.3 – Receita Total do Fust – Por Fonte de Receita

Fonte: Siafi

Quadro 6.5.2.3 – Receitas do Fust 2014 X 2015
Receitas do Fust
Em R$ milhão
Grupo de Receita

Arrecadado em 2014 (A) Arrecadado em 2015 (B)

(B)/(A)
Variação %

Multa LGT

60,64

19,91

-67,15%

Outorgas de Telecomunicações
Certificação/Homologação de
Produtos de Telecomunicações
Contribuição sobre a Receita
Operacional Bruta decorrente de
prestação de Serviços de
Telecomunicações

638,44

681,12

6,69%

0,95

1,00

5,34%

1.056,77

1.080,63

2,26%

1.756,80

1.782,66

1,47%

Total
Fonte: Siafi

6.5.2.4 Monitoramento dos débitos do Fust
Os débitos relativos à receitas do Fust são monitorados da mesma forma que os débitos do Fistel, na
forma já detalhada no item 6.5.1.3.
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6.5.2.5 Restos a Pagar

Quadro 6.5.2.5 – Restos a Pagar – Fust
R$ 1,00

Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição

Montante em
1º/01/2015

Ano de
Inscrição
2009

Montante em
1º/01/2015
182.437,22

Pagamento

Saldo a pagar em
31/12/2015

Cancelamento

Restos a Pagar Não Processados
Pagamento

Cancelamento

157.959,69

-

Saldo a pagar em
31/12/2015
24.477,53

Fonte: Siafi

No exercício de 2015, os valores de Restos a Pagar Processados reinscritos totalizaram R$ 182,4 mil, o
mesmo valor do exercício anterior. O saldo a pagar ao final de 2015 representa 13,42% do montante de
RPNP inscrito e reinscrito no período.
6.5.2.6 Indicadores de Desempenho do Fust

NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS – FUST
Objetivo: medir o quantitativo de notificações expedidas em relação ao quantitativo de débitos apurados e passíveis de
notificação.
Dimensão de Desempenho:
Resultado
Categoria:
Eficiência
Unidade de Medida:
%
Periodicidade:
Trimestral
Fonte : Sistema de Gestão de Créditos – Sigec / Anatel
Fórmula de Cálculo: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas / Nº de débitos acima de R$ 100,00
passíveis de notificação) x 100
Resultados
2015
Previsto
Realizado
85%
92,01%
Análise Crítica dos Resultados

O resultado verificado ultrapassa a meta prevista e, em termos financeiros, representou 95,20% do
montante total dos débitos passíveis de notificação totalizando R$ 12,6 bilhões. O quantitativo ainda
não notificado se refere à débitos de baixo valor, que serão notificados quando, somados a outros
débitos, atingir o valor mínimo, em especial, para inscrição no Cadin. A notificação desetes débitos
ocorrerá dentro dos prazos para evitar a prescrição e decadência.

NOTIFICAÇÕES RECEDIDAS – FUST
Objetivo: medir se o esforço da notificação postal cumpre com o seu objetivo de informar ao sujeito passivo a obrigação
dele perante a Anatel.
Dimensão de Desempenho:
Resultado
Unidade de Medida:
%
Fonte : Sistema de Gestão de Créditos – Sigec / Anatel

Categoria:
Periodicidade:

Eficiência
Semestral
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Fórmula de Cálculo: (Nº de débitos acima de R$ 100,00, cujas notificações postais foram recebidas / Nº de débitos acima
de R$ 100,00 com notificações expedidas) x 100
Resultados
2015
Previsto
Realizado
70%
75,64%
Análise Crítica dos Resultados

Da análise do indicador, verifica-se que 24,3% dos notificações expedidas não foram recebidas, tendo
sido em sua grande maioria devolvidas. Tal resultado se explica pela dificuldade da Agência em
manter atualizado o cadastro dos contribuintes, em especial, daqueles relacionados a débitos de baixo
valor. Porém, em termos financeiros, constata-se que 89,72% do montante total de débitos foi
notificado por meio postal, percentual correspondente a R$ 11,3 bilhões.
Importa destacar que a Anatel vem trabalhando na melhoria de seu cadastro de endereços. Para tanto,
foi firmado Convênio com a Receita Federal do Brasil – RFB e contrato com o Serviço Federal de
Processamento de Dados - Serpro para que a Agência acesse a base cadastral daquele órgão.

NOTIFICAÇÕES POR EDITAL – FUST
Objetivo: medir qual percentual das notificações postais devolvidas em que o sujeito passivo foi devidamente notificado
por edital, atendendo, portanto, ao previsto na legislação.
Dimensão de Desempenho:
Resultado
Categoria:
Eficiência
Unidade de Medida:
%
Periodicidade:
Semestral
Fonte : Sistema de Gestão de Créditos – Sigec / Anatel
Fórmula de Cálculo: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 notificados por edital / Nº de débitos acima de R$ 100,00 com
notificações postais devolvidas) x 100
Resultados
2015
Previsto
Realizado
90%
98,21%
Análise Crítica dos Resultados
* Indicador instituído a partir de 2014

O resultado alcançado para este indicador, demonstra o esforço da Anatel no sentido de dar celeridade
ao processo de cobrança e garantir ao interessado o contraditório e ampla defesa. O montante
notificado por edital – R$ 1,09 bilhões – corresponde a 97,72% do valor total das notificações
devolvidas.
Cabe destacar a importância de que todos os contribuintes tenham ciência de suas obrigações, seja pela
notificação pessoal, seja pelo edital. Quando a comunicação pessoal se mostra frustrada, é publicado o
edital de lançamento para dar ciência ao contribuinte.

NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS – FUST
Objetivo: medir qual o percentual dos débtios em que o sujeito passivo foi devidamente cientificado de seus débitos, seja
por meio de correspondência postal ou por meio de edital publicado.
Dimensão de Desempenho:
Resultado
Categoria:
Eficiência
Unidade de Medida:
%
Periodicidade:
Semestral
Fonte : Sistema de Gestão de Créditos – Sigec / Anatel
Fórmula de Cálculo: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações válidas / Nº de débitos acima de R$ 100,00
com notificações expedidas) x 100
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Resultados
2015
Previsto
80%

Realizado
97,88%
Análise Crítica dos Resultados

* Indicador instituído a partir de 2014

O resultado identificado expressa o empenho da Agência em notificar, de forma válida, seja por
correspondência postal ou, em última instância, por edital, os débitos passíveis de notificação. O
percentual de 2,12% dos contribuintes que não foram notificados corresponde aos débitos em que o
AR ainda não retornou à Anatel ou aos débitos que ainda não foram informados por edital mas que
aguardam outros débitos para compor o instrumento editalício.
No tocante ao montante financeiro, os débitos de notificação válida correspondem a 98,40% do valor
total dos débitos com notificações expedidas totalizando R$ 12,4 bilhões.

ÍNDICE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – FUST
Objetivo: demonstrar o percentual de créditos questionados pelas entidades, cuja exigibilidade se encontra suspensa,
seja por determinação judicial ou por recurso administrativo. Contra esses lançamentos não é possível aplicar as medidas
restritivas cabíveis, exemplo: restrição da Certidão Negativa de Débtios, inscrição no Cadin e em Dívida Ativa.
Dimensão de Desempenho:
Resultado
Categoria:
Efetividade
Unidade de Medida:
%
Periodicidade:
Semestral
Fonte : Sistema de Gestão de Créditos – Sigec / Anatel
Fórmula de Cálculo: (Nº de débitos suspensos acima de R$ 100,00 / Nº de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de
notificação) x 100
Resultados
2015
Previsto
Realizado
44,90%
Análise Crítica dos Resultados
OBS: Para este indicador não foi feita previsão uma vez que o questionamento de débitos por meio de recursos independe
de esforço da Anatel.

Em termos financeiros, os débitos suspensos correspondem a 82,70% do montante de débitos,
equivalendo ao valor de R$ 10,9 bilhões de um total de 13,2 bilhões passíveis de notificação. Esta
relação decorre do fato de que as empresas de grande porte, prestadoras dos serviços de telefonia
móvel e fixa, respondem pelos créditos de maior valor e tendem sempre a recorrer ao Judiciário ou
reclamar administrativamente dos valores lançados.
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7
7.1

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
Tratamento de determinações e recomendações do TCU

No exercício de 2015, o Tribunal de Contas da União exarou 6 (seis) acórdãos que geraram 7 (sete)
determinações e 12 recomendações para a Anatel, perfazendo assim o total de 19 deliberações,
conforme detalhadas no Quadro 7.1.

Quadro 7.1 – Deliberações do TCU para a Anatel - 2015
Acordão

Quantidade de
Determinações

Quantidade de
Recomendações

240/2015 –TCU - Plenário

-

3

596/2015 – TCU - Plenário

4

7

1943/2015 – TCU - Plenário

-

1

2320/2015 – TCU – Plenário

1

-

2982/2015 – TCU - Plenário

-

1

7551/2015 – TCU – 1ª Câmara

2

-

7

12

Cabe destacar que todas as deliberações foram respondidas pela Anatel dentro do prazo estipulado, e
aguardam análise pelo TCU das providências adotadas pela Agência.
Formas que dispõe para o efetivo acompanhamento das deliberações do TCU
Na Anatel, a área designada para o efetivo acompanhamento das deliberações do Tribunal de Contas
da União e Órgão de Controle Interno, é a Auditoria Interna, conforme previsão contida no art. 163 do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013.
O acompanhamento e controle das determinações e recomendações recebidas do TCU e da CGU são
realizados por meio do Sistema de Atividades da Auditoria Interna-SAAI. Recebida a demanda, ela é
cadastrada no SAAI e encaminhada à área técnica, via memorando, para análise e adoção das
providências cabíveis, conforme prazo estipulado pelos órgãos de controle.
Após a resposta da área técnica, a AUD avalia a sua pertinência, e sendo positiva a análise, realiza o
seu registro no SAAI no campo “manifestação da área auditada” e a encaminha ao demandante. Para
todos os casos, o Sistema SAAI controla os prazos de vencimento das demandas, de forma a garantir
que as ações da Agência ocorram tempestivamente. Além da sistemática de controle do SAAI, em
2015 a Anatel utilizou o Sistema Monitor, ferramenta de acompanhamento e controle das
recomendações exaradas pela CGU e disponibilizado por aquele Órgão de Controle Interno.
Deliberações do TCU relacionados ao julgamento de contas anuais
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Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação
Expedida

Data da ciência

041.229/2012-6

ACÓRDÃO Nº
2533/2004-TCU - 1ª
Câmara

1.7.2

296/2014TCUSefidEnergia

16/07/2014

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
Descrição da determinação/recomendação
Recomendar à Anatel, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que adote
providências de forma a mitigar o risco de descontinuidade das soluções de Tecnologia da Informação
(TI) utilizadas na Anatel e mantidas por contratos de terceiros;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Essa deliberação do TCU foi respondida, dentro do prazo estipulado, por meio do Ofício nº
115/2014/AUD, que encaminhou cópia do Informe 34/2014- SGI. Em maio de 2013 a Agência foi
reestruturada com o objetivo de se reorganizar apoiada pela Gestão por Processos, criando assim a
Superintendência de Gestão Interna da Informação, responsável pela Tecnologia da Informação da
ANATEL. Para mitigar os riscos de descontinuidade das soluções de Tecnologia da Informação,
relacionadas aos Sistemas, foram criadas coordenações de Análise de Negócio com o objetivo de prover
melhor relacionamento entre TI e as áreas de negócio e aumentar a retenção do conhecimento na
Agência, e outras duas coordenações responsáveis por fiscalizar o contrato de Fábrica de Software e
Sustentação dos sistemas legados da Agência. Foi encaminhado para a área de gestão pessoal da Agência
um pedido de reforço no quadro de servidores da TI para os próximos concursos. Vale salientar que o
pedido está sendo atendido parcialmente com o concurso atualmente em andamento. Está sendo
realizada reestruturação do datacenter da Agência baseado num modelo de datacenter em células
redundantes com o objetivo de manter um ambiente funcional em caso de queda de qualquer uma das
células, reduzindo o impacto em caso de falhas. Este modelo permitirá a redução da dependência dos
serviços terceirizados neste ambiente. Em complemento à reestruturação do datacenter, também foi
adquirida solução de monitoramento do ambiente computacional da Agência, visando acelerar o
atendimento às ocorrências e atuar na antecipação de problemas. Por fim, vale citar que todas as
contratações de soluções de TI são planejadas e geridas pelos preceitos da IN04 que define a necessidade
de Plano de Sustentação que entre outras necessidades respalda a redução do risco de descontinuidade
dos contratos. A resposta da Anatel aguarda análise pelo TCU.

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação Expedida

Data da
ciência

027.819/2011-6

1813/2014 – TCU –
2ª Câmara

1.8

194/2014-TCU/SefidEnergia

16/05/2014

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
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Descrição da determinação/recomendação
Recomendar à Anatel que apresente estudo de dimensionamento das necessidades de locação de veículos
pelo Escritório Regional do Rio de Janeiro (ER 2).
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Essa deliberação do TCU foi respondida, dentro do prazo estipulado, por meio Ofício nº 92/2014/AUD,
de 21 de julho de 2014 que encaminhou cópia do Mem. nº 129/2014-SFI, apresentando o estudo
solicitado pelo TCU. A resposta da Anatel aguarda análise pelo TCU.

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação Expedida

Data da
ciência

019.417/2014-4

7551/2015 –
TCU – 1ª
Câmara

1.7

Ofício 551/2015TCU/SeinfraAeroTelecom

16/12/2015

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
Descrição da determinação/recomendação
1.7.1 - Apresente ao TCU, no prazo de sessenta dias a contar da data de ciência da deliberação, um plano
de ação, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo
previsto para a sua implementação, com vistas a aprimorar a gestão de arrecadação e cobrança dos
créditos referentes às receitas sob responsabilidade da agência, por a situação atual estar em desacordo
com o art. 19, inciso XXI, da Lei 9.472/1997;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Providências adotadas e encaminhadas ao Tribunal.

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação Expedida

Data da
ciência

019.417/2014-4

7551/2015 –
TCU – 1ª
Câmara

1.7

551/2015TCU/SeinfraAeroTelecom

16/12/2015

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
Descrição da determinação/recomendação
1.7.2. Comprove ao Tribunal, no prazo de noventa dias, o envio de todas as comunicações e notificações
pendentes às entidades devedoras das taxas de fiscalização da agência referentes ao exercício de 2013
com vistas a possibilitar as devidas inscrições no Cadin e na Dívida Ativa, por a situação atual estar em
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desacordo com o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei 10.522/2002;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A Anatel está dentro do prazo para atendimento da determinação.

Determinações do TCU que remetem a obrigação de informar sobre o andamento das providências
para o relatório de gestão anual.
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação Expedida

Data da
ciência

022.631/2009-0

482/2012 –TCU
- Plenário

9.7

Ofício 115/2012-TCU/SEMAG

31/03/2012

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
Descrição da determinação/recomendação
Estender a determinação descrita no subitem 9.6 à Agência Nacional de Águas, à Agência Nacional de
Telecomunicações e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exceto quanto ao subitem 9.6.4: 9.6 que
incluam, nos Relatórios Anuais de Gestão referentes aos exercícios de 2012 a 2016, seção específica
sobre o tema “arrecadação de multas”, contemplando as seguintes informações pertinentes às questões
descritas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.2 do Acórdão1817/2010-Plenário: 9.6.1 número absoluto e
percentual de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no Cadin, sob sua responsabilidade, nos
últimos dois exercícios (subitem 9.1.1 do Ac-1817/2010-P); 9.6.2 número absoluto e percentual de
processos de cobrança de multas que, em virtude dos prazos legais, sofram maiores riscos de prescrição,
nos últimos dois exercícios, bem como as providências adotadas para reduzir esse risco (subitem 9.1.2 do
Ac-1817/2010-P); 9.6.3 quantidade de multas canceladas ou suspensas
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Constam nos Relatórios de Gestão do FISTEL, exercício 2013 (item 12.1.4, pg. 20) e RG Exercício 2014
(item 13.1.6, pg. 27) as informações relacionadas para o cumprimento da determinação.

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação Expedida

Data da
ciência

363052011

84/2014 – TCU
- Plenário

9.2.4

Ofício 0057/2015-TCU-Plenário

31/03/2015

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
Descrição da determinação/recomendação
9.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno
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do TCU, determinar ao Ministério das Comunicações (MC) e à Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) que: 9.2.4. informem em capítulos específicos nos relatórios de gestão, a partir do exercício de
2013 e nos seguintes, até a conclusão dos exames de todos os casos, o estágio das apurações de
responsabilidades pela prescrição dos Processos de Apuração de Descumprimento das Obrigações
(Pados) tratados nestes autos;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Essa deliberação do TCU foi respondida, dentro do prazo estipulado, por meio do Ofício nº
60/2015/SEI/AUD, que encaminhou cópia do Memorando nº 12/2015/SEI/AFFO/SAF, onde a
Corregedoria da Anatel, por meio do Relatório nº 10/2015-CRG, concluiu que não há comprovação de:
ocorrência de infração disciplinar ou ilícito penal por parte dos servidores em todos os níveis hierárquicos
da Anatel envolvidos no tratamento dos referidos processos; ocorrência de dano ao Erário, já que foram
procedimentos nos quais não houve aplicação de qualquer tipo de sanção; responsabilidade de servidor
considerando todos os níveis hierárquicos da Anatel pelas prescrições dos processos. Desta forma,
quantos aos Pados objeto do Acórdão nº 84, não há informações a serem inseridas nos próximos
Relatórios de Gestão em virtude da conclusão da devida investigação. A resposta da Anatel aguarda
análise pelo TCU.

7.2

Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Em 2015 a Controladoria Geral da União - CGU emitiu 29 recomendações à Anatel. A Agência
encaminhou manifestação de providências para todas as recomendações realizadas pela CGU,
restando, contudo, a análise por parte do Órgão de Controle Interno das providências adotadas. No
Quadro 7.2 estão relacionadas as recomendações de maior impacto na gestão da unidade.
Quadro 7.2 – Principais Recomendações da CGU à Anatel 2015
Relatório
201503574/2014/CGU/Anatel

201503574/2014/CGU/Anatel

201503574/2014/CGU/Anatel

201412821/2014/CGU/Anatel

201412821/2014/CGU/Anatel

Recomendação
Programar formalmente a revisão ordinária e tempestiva do PDTI, de
modo que, antes do início do exercício respectivo, o documento esteja
atualizado de acordo com as atividades já executadas.
Elaborar cronograma completo de todas as atividades previstas para a
CITI, incluindo as etapas de elaboração e revisão do PDTI, durante o
exercício de referência, fixando as datas de conclusão, os produtos
resultantes e as pessoas responsáveis, devendo ser atualizado
periodicamente para dar ampla divulgação das ações de competência
da CITI.
Elaborar plano de trabalho e adotar as providências cabíveis, após o
fim da suspensão do Acórdão nº 2859/2013, para que se obtenha o
ressarcimento dos valores pagos a maior em relação aos contratos já
encerrados e que tenham sido beneficiados, a qualquer tempo, da
desoneração da folha de pagamento propiciada pelo Plano Brasil
Maior.
Incorporar ao procedimento de homologação de planos de serviços do
STFC, a análise quanto à existência de critérios discriminatórios e
práticas anticompetitivas, e quanto à manutenção do equilíbrio
econômico financeiro da oferta.
Instituir mecanismos de controle, que permitam identificar se os planos
de serviço não sujeitos à homologação estão sendo encaminhados à
Agência dentro do prazo fixado pela legislação, bem como, verificar se
a regra de divulgação dos planos antes do início da comercialização é

190

201412821/2014/CGU/Anatel

201412821/2014/CGU/Anatel

observada.
Implementar procedimento formal de acompanhamento e controle dos
planos alternativos de serviço, homologados ou não, contemplando a
área responsável, os itens de verificação, o modo de formalização das
análises realizadas, a periodicidade, interações com outras áreas
relacionadas, entre outros aspectos relevantes, de modo a prevenir ou
corrigir problemas que possam vir a trazer prejuízos aos usuários dos
serviços de telecomunicações.
Adotar medidas de aprimoramento, no que tange às obrigações das
operadoras, de modo a garantir a adequada comunicação aos usuários
quando da realização de alterações nos planos de serviços contratados.

Quanto à forma para o acompanhamento das recomendações do Órgão de Controle Interno, designação
de área específica, sistema informatizado e estrutura de controles são aplicados os mesmos
procedimentos informados para as deliberações do TCU.

7.3

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário

Em 2015, no âmbito da Anatel, não houve dano ao erário.
7.4

Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993

A Anatel, até 2014, cumpria rigorosamente a data limite para pagamento de obrigações com
fornecedores e de impostos e contribuições federais prevista em cada instrumento contratual,
observando, desta forma, as determinações da legislação. Entretanto, a partir de 2015, com a restrição
de recursos financeiros imposta à Agência, os pagamentos foram realizados dentro dos limites
financeiros disponibilizados pelo Órgão Superior – o Ministério das Comunicações.
Neste novo cenário de descompasso entre a necessidade e a disponibilização de recursos financeiros,
adotou-se a medida de priorizar os pagamentos referentes a serviços essenciais e aqueles que impactam
nas atividades prementes da Agência.

7.5

Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas
pela desoneração da folha de pagamento

A Anatel, em 2015, encaminhou à Controladoria-Geral da União – CGU manifestação às
recomendações do Relatório de Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2014. Por meio do
INFORME Nº 5/2015/SEI/AFCA/SAF, foram tecidas as seguintes informações:
“3.2.1 Item 4.1.2.3 - Recomendação 1: Elaborar plano de trabalho e adotar as providências cabíveis, após o
fim da suspensão do Acórdão nº 2859/2013, para que se obtenha o ressarcimento dos valores pagos a maior
em relação aos contratos já encerrados e que tenham sido beneficiados, a qualquer tempo, da desoneração
da folha de pagamento propiciada pelo Plano Brasil Maior.
3.2.2. Item 4.1.2.4 - Recomendação 1: Adotar, em relação aos contratos em que não houve resposta das
empresas, após o fim da suspensão do Acórdão nº 2859/2013, as medidas cabíveis para a revisão contratual
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em cada caso e, findados os meios administra3vos, a propositura de ação judicial, quando for o caso, de
forma que haja a devida recomposição aos cofres públicos.
3.2.3. Item 4.1.2.5 - Recomendação 1: Elaborar plano de trabalho para o cálculo do impacto da desoneração
da folha de pagamento nos contratos sem planilha de custos e realizar, após o fim da suspensão do Acórdão
nº 2859/2013, a revisão dos contratos de acordo com a disponibilidade de recursos da Agência, sem
comprome3mento da devida recomposição aos cofres públicos.
3.2.4. Para as recomendações contidas nos itens 4.1.2.3, 4.1.2.4 e 4.1.2.5 do Relatório de Auditoria Anual de
Contas - exercício 2014, reiteramos que elaboraremos o plano de trabalho e analisaremos analiticamente a
situação de cada contrato, conforme recomendado pela CGU, contemplando, inclusive, os contratos
encerrados e os casos em que não houve a manifestação da Contratada.
3.2.5. O plano de trabalho, coordenado pela Gerência de Aquisições e Contratos, contemplará os seguintes
objetivos, dentro das limitações de pessoal e da demanda de trabalho da Gerência:
I - Levantamento das referências legislativas e jurisprudências.
II - Providências tomadas pela Gerência de Aquisições e Contratos:

a) Consultas feitas à Procuradoria Federal Especializada da Anatel;
b) Recomendações às Gerências Regionais da Anatel;
c) Capacitação dos servidores;
d) Pesquisa em outros Órgãos Públicos quanto aos procedimentos adotados acerca da desoneração da folha de
pagamento.
III - Contratos encerrados:
a) Será detalhado cada contrato encerrado, com a descrição do objeto, ofícios enviados e respostas das
empresas;
b) A Gerência de Aquisições e Contratos analisará o impacto que a desoneração da folha de pagamento
causará para a Administração;
c) O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) será estabelecido como patamar para a avaliação das medidas a
serem tomadas pela Administração;
d) A análise será dividida em:
d.1) Contratos encerrados de TI sem planilha de custos;
d.2) Contratos encerrados de TI com Planilha de custos.
IV - Contratos Vigentes
a) Será detalhado cada contrato vigente que se subsome à desoneração da folha, com a descrição do objeto,
ofícios enviados e respostas das empresas;
b) A Gerência de Aquisições e Contratos analisará o impacto que a desoneração da folha causou e as
providências tomadas pela Administração em cada contrato: se já há um termo aditivo ou apostilamento, se
houve o ressarcimento, se a empresa se recusou a assinar o aditivo, se foi ajuizada ação judicial.
c) A análise será dividida em:
c.1) Contratos de TI sem planilha de custos;
c.2) Contratos com Planilha de custos.”.

Não obstante aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2859/2013 – Plenário do TCU (que orienta a revisão
dos contratos vigentes e encerrados) estarem suspensos em razão do conhecimento do pedido de
reexame com efeito suspensivo, a Anatel já iniciou as tratativas de elaboração plano de trabalho com o
objetivo de analisar detalhadamente a situação de cada contrato da Agência conforme recomendado
pela Controladoria-Geral da União, contemplando, inclusive, os contratos encerrados e os casos em
que não houve manifestação da contratada.
Ressalta-se que, visando consolidar a metodologia de cálculo de forma a promover a padronização das
revisões dos contratos da desoneração da folha de pagamento entre todas as Gerências Regionais da
Agência, a Superintendência de Administração e Finanças da Anatel enviou o Memorando Circular nº
77/2015-SAF, no dia 05/10/2015, para todas as Gerências Regionais, alertando, inclusive, sobre a nova
Lei nº 13.161/2015 que alterou a Lei nº 12.546/2011.
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Neste contexto, no âmbito da Anatel-Sede, todos os Contratos que se encontravam vigentes foram
desonerados em conformidade com a planilha constante do Relatório de Gestão da Anatel de 2014
(Anexo II). Encontra-se sob análise e em vias de ser assinado o aditivo do Contrato GIMR nº 07/2012,
firmado com a empresa Lottus. No caso, a sociedade empresária teve de se desincompatibilizar do
SIMPLES NACIONAL e, consequentemente, a Lei 12.546/2011 passou a incidir. Dessa forma, a área
técnica da Anatel analisou a revisão do contrato desde a sua assinatura considerando a questão
tributária e a desoneração da folha. No âmbito das Gerências Regionais destaca-se que:
20.
Em relação às Gerências Regionais da Anatel nos Estados de São Paulo (GR-1), Rio de
Janeiro e Espírito Santo (GR02), os subsídios encaminhados à Corte de Contas em decorrência
dos questionamentos contidos no Relatório de Gestão de 2014 não sofreram alterações, ou seja, não
foram formalizados novos procedimentos em razão da desoneração da folha de pagamento nos
contratos sob a gestão de tais unidades descentralizadas. A Gerência Regional de São Paulo ainda
não obteve resposta da empresa contratada (contrato encerrado) à qual foi solicitada que
apresentasse os dados referentes aos impactos da desoneração.
21.
As Gerências Regionais da Anatel nos Estados do Paraná e Santa Catarina (GR-3),
Pernambuco, Alagoas e Paraíba (GR-6), Pará, Maranhão e Amapá (GR-10), Amazonas,
Rondônia, Acre e Roraima (GR-11) não possuem e/ou já possuíram contratos firmados com
empresas beneficiadas com a desoneração da folha de pagamentos pelos instrumentos legais
citados, de sorte que não houve necessidade de empreender qualquer ação, relativamente ao tema
em questão.
3. A Gerência Regional de Minas Gerais (GR-4) mantem as informações contidas no Relatório de
Gestão de 2014. Enfatiza-se que, dentre as medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes,
consta a elaboração do Informe 035/2013- GR04AF, de 25/09/2013, contendo a análise dos reflexos
oriundos da Lei Federal 12.546/2011 e Decreto Federal Nº 7.828/2012 sobre o Contrato ER04 Nº
009/2011-Anatel, cujo objeto é Prestação de serviços continuados de suporte técnico aos usuários
da rede corporativa, englobando a plataforma de hardwares software, cabeamento e telefonia a
serem executados na Gerência Regional da Anatel/ER04, pelo período de 12 meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses.
No referido Informe, foi proposto o Reequilíbrio Econômico do Contrato e apurado um valor a
devolver pela Empresa Contratada, no período de 01/12/2011 a 31/07/2013, da ordem de R$
9.888,41 (nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos). Posteriormente, em
12/11/2013, por meio do Ofício 3309/2013-GR04AF-Anatel, a Empresa Contratada TSI Tecnologia
e Segurança de Informática Ltda.-ME foi notificada sobre o Reequilíbrio Financeiro do Contrato
ER04 Nº 009/2011-Anatel e informada sobre o valor a ressarcir à Anatel de R$ 9.888,41 (nove mil
oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos).
Quanto às obtenções administrativas do ressarcimento dos valores pagos a maior, foram realizados
os seguintes procedimentos:
a) Emissão de Guia de Recolhimento da União – GRU Nº 80302884688-0003-58, no valor de R$
6.291,32, vencimento em 20/12/2013, referente à recuperação de despesas de exercícios
anteriores, decorrente de reequilíbrio econômico-financeiro do valor contratual (01/12/2011 a
31/12/2011), e envio à Empresa Contratada, em 18/12/2013, por meio do Ofício 3355/2013GR04AF-Anatel;
b) Instauração do Processo Administrativo Nº 53524.009735/2014 – Cobrança de valores
contratuais pagos a maior pela Anatel-GR04/MG, decorrentes do reequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato ER04 Nº 009/2011-Anatel, firmado com a ex-contratada TSI
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Tecnologia e Segurança de Informática Ltda.-ME e notificação à Empresa por meio do Ofício
nº 17/2014-GR04AF-Anatel, em 08/01/2014, informando sobre o débito total no valor de R$
10.916,15, correspondente ao período de 01/12/2012 a 30/09/2013.
c) Emissão de Guia de Recolhimento da União - GRU Nº 80302884688-0004-74complementar, no valor de R$ 4.624,83 vencimento em 08/05/2014, de acordo com o Informe
Nº 064/2014-GR04AF, de 04/04/2014. A referida GRU foi enviada à ex-contratada em
08/04/2014, por meio do Ofício nº 911/2014-GR04AF-Anatel.
d) Emissão da SAP – Solicitação de Autorização de Pagamento Nº 272/2014-GR04, em
19/08/2014, para liquidação das Notas Fiscais de nº 420, no valor de R$ 4.088,96 e de Nº 428,
no valor de R$ 2.725,97, apresentadas pela ex-contratada, para fins de quitação integral da
GRU Nº 80302884688-0004-74, no valor de R$ 4.624,83 e quitação parcial da GRU Nº
80302884688-0003-58, no valor de R$ 6.291,32.
e) No curso do Processo Administrativo de Cobrança acima mencionado, a Empresa Contratada
ajuizou a Ação Ordinária nº 57252-13.2014.4.01.3800, perante a Seção Judiciária do Estado de
Minas Gerais – 7ª Vara Federal, requerendo a suspensão do Processo Administrativo de
Cobrança nº 53524.009735/2013, para fins de análise da cobrança efetuada pela Anatel.
Analisando o pedido apresentado pela Empresa TSI, o Poder Judiciário concedeu a antecipação
de tutela (suspensão do processo administrativo), estando a decisão liminar em vigor, sendo
que o feito ainda não foi sentenciado;
f) Emissão do Despacho Nº 4922/2014-GR04, pelo Gerente Regional, com o objetivo de
suspender o Processo Administrativo de Cobrança Nº 53524.009735/2014, em cumprimento ao
Mandado de Citação e Intimação nº 1009/2014, de 11/09/2014, Processo Nº 006725213.2014.4.01.3800, expedido pela 7ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais.
Foi revisado, dessa forma, o Contrato ER04 nº 009/2011-ANATEL, com os seguintes dados:

Unidade Contratante
Nome/CNPJ
contratada

da

Gerência Regional da Anatel em Minas Gerais – GR04/MG
empresa

TSI - Tecnologia e Segurança de Informática Ltda.-ME – (CNPJ:
08.008.347/0001-92);

Objeto:

Prestação de serviços continuados de suporte técnico aos usuários da
rede corporativa, englobando a plataforma de hardwares software,
cabeamento e telefonia a serem executados no Escritório Regional da
Anatel/ER04, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses;

Vigência

21/11/2011 a 20/11/2013

Economia (redução do valor
contratual)
obtida
no
Contrato:

R$10.916,15.

4. A Gerência Regional do Rio Grande do Sul esclarece que o Contrato Gr05 nº 06/2012 foi
repactuado em 15/07/2014, cujo valor foi ajustado conforme a desoneração fiscal (1º Termo de
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Apostila ao Contrato ER05 06/2012). A redução teve efeitos financeiros a partir de 01.05.2013,
resultando numa devolução da Empresa Contratada à Anatel no valor de R$ 2.597,05. Esse valor foi
abatido do pagamento da NF 3574, referente ao mês de julho de 2014. Ressalta-se que essa
informação já fez parte do relatório de gestão de 2014 (ano em que se efetivou a alteração
contratual). Em 2015 nenhum contrato foi modificado em virtude da desoneração fiscal.
5. A Gerência Regional da Anatel nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Tocantins – GR07 – providenciou o encaminhamento de Ofício Circular para todas as empresas
contratadas e ex-contratadas, de modo a apurar a existência de benefício de desoneração de folha de
pagamento em contratos administrativos no âmbito do GR07 e suas Unidades Operacionais -UO’s,
na forma prevista na Lei em comento, totalizando 46 empresas contratadas no exercício de 2013 a
2014.
Desta feita, foi aberto o processo nº 53542.001186/2015-48 de modo a instruir todo o procedimento
a respeito da questão, sendo que do total de 46 empresas contratadas, 24 foram regularmente
notificadas, Não foi possível notificar 10 empresas por algum motivo (ausente, mudou de endereço,
etc) e não foi possível identificar a existência da notificação de 12 empresas pela falta da devolução
do AR.
Dentre as 24 empresas que foram regularmente notificadas, 22 responderam ao questionamento da
Anatel, sendo que 21 declararam não terem sido beneficiadas, 1 (uma) respondeu que foi
beneficiada com a desoneração e 2 (duas) empresas não responderam, apesar de regularmente
notificadas.
No único caso em que a empresa se declarou beneficiada, foram feitas as tratativas visando à
devolução dos valores pagos a maior pela Anatel. Trata-se do Contrato GR07 nº 05/2011, celebrado
entre Anatel e GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – ME, CNPJ: 10.599.807/0001-46,
tendo sua vigência inicial em 01/02/2011 até 31/01/2016, cujo objeto é a prestação de serviços
continuados de vigilância armada e desarmada para atender as necessidades da Anatel no Estado de
Mato Grosso do Sul (UO072). Foi assinado o 5º Termo Aditivo de Reequilíbrio Financeiro do
referido contrato, onde ficou estabelecido que o valor devido pela contratada à contratante (Anatel)
é de R$ 29.641,52 (vinte e nove mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos),
referente ao período de 01/11/2013 a 31/07/2015. O valor em questão fora glosado das faturas
apresentadas não restando valores adicionais a serem pagos pela contratada em virtude do valor
devido ser menor que o valor do somatório das Notas Fiscais apresentadas pela empresa. Foi gerada
uma economia de R$ 38.232,56 (trinta e oito mil e duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis
centavos).
6. No tocante à Gerência Regional na Bahia e Sergipe (GR-8), em 2015 foi desonerado o Contrato
nº 14/2013-GR08AF firmado com a Vianet Via Net Serviços e comércio de informática Ltda-EPP,
cuja vigência encerrou em 22/12/2014. Como medida adotada visando a revisão do contrato, foram
excluídos 20% sobre a Folha de Pagamento e incluidos 2% com incidência direta sobre o
faturamento. O valor a ser inicialmente ressarcido refletia uma economia anual de R$ 1.606,08, mas
devido à Repactuação solicitada pelo fornecedor, o valor do ressarcimento deve ser de R$ 12,08 a
ser pago por GRU.
7. Na Gerência Regional do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí – (GR09) – identificou-se a
existência do contrato GR09 n ° 5/2014-Anatel, cuja contratada se beneficia da desoneração. Não
foi necessária ação no sentido de ressarcimento de possíveis valores pagos a maior, pois, da análise
realizada, constatou-se que as planilhas já estão ajustadas à legislação da desoneração. O contrato
195

encontra-se vigente e foi firmado com a empresa Life Tecnologia e Consultoria –ME (CNPJ:
00.660.928/0001-00).

7.6

Informações sobre ações de publicidade e propaganda

Quadro 7.6 – Despesas com Publicidade
R$ 1,00

Publicidade
Institucional
Legal
Mercadológica
Utilidade Pública

Programa/Ação Orçamentária
Administração da Unidade

Valores
Empenhados
0,00
591.930,06
0,00
0,00

Valores
pagos
0,00
146.623,40
0,00
0,00

Fonte: Siafi

Em 2015, a Anatel não realizou despesas com Publicidade Institucional, Mercadológica ou de
Utilidade Pública. Os recursos aplicados em Publicidade Legal destinaram-se à publicação de editais,
atos e regulamentos em grandes jornais de circulação, por parte da Empresa Brasileira de
Comunicação – EBC.
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ANEXOS

ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL
FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES – FISTEL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO

41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR

41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES

EXERCICIO
2015

PERIODO
Anual

EMISSAO
17/02/2016

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAÇÃO

459.033.249,00

476.908.907,00

445.471.693,36

425.463.518,63

415.201.868,35

31.437.213,64

Pessoal e Encargos Sociais

321.735.209,00

338.690.867,00

336.929.822,19

333.998.005,22

333.998.005,22

1.761.044,81

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

137.298.040,00

138.218.040,00

108.541.871,17

91.465.513,41

81.203.863,13

29.676.168,83

7.500.000,00

7.500.000,00

4.260.085,80

1.025.676,50

840.254,50

3.239.914,20

7.500.000,00

7.500.000,00

4.260.085,80

1.025.676,50

840.254,50

3.239.914,20

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

5.210.690.608,00

5.210.690.608,00

-

-

-

5.210.690.608,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

-

-

5.677.223.857,00

5.695.099.515,00

449.731.779,16

426.489.195,13

416.042.122,85

5.245.367.735,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

5.677.223.857,00

5.695.099.515,00

449.731.779,16

426.489.195,13

416.042.122,85

5.245.367.735,84

5.677.223.857,00

5.695.099.515,00

426.489.195,13

416.042.122,85

SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
SUPERÁVIT

2.599.538.815,48

TOTAL

-2.599.538.815,48

3.049.270.594,64

2.645.828.920,36

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

10.530.803,20

25.840.500,16

17.888.041,29

17.863.892,07

6.904.007,96

11.603.403,33

Pessoal e Encargos Sociais

884.892,70

1.693.161,54

1.605.024,28

1.605.024,28

973.029,96

-

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

9.645.910,50

24.147.338,62

16.283.017,01

16.258.867,79

5.930.978,00

11.603.403,33

10.743.612,61

12.984.648,01

13.173.178,61

12.100.368,61

2.502.836,86

9.125.055,15

10.743.612,61

12.984.648,01

13.173.178,61

12.100.368,61

2.502.836,86

9.125.055,15

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

21.274.415,81

38.825.148,17

31.061.219,90

29.964.260,68

9.406.844,82

20.728.458,48

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

TOTAL

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

-

713,93

713,93

-

-

-

-

-

-

-
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INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

-

713,93

713,93

-

-

72.000,00

-

18.000,00

-

54.000,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

-

72.000,00

-

18.000,00

-

54.000,00

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

72.000,00

713,93

18.713,93

-

54.000,00

TOTAL
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INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2015

DISPÊNDIOS
2015

2014

3.049.270.594,64

ESPECIFICAÇÃO

2015

2014

- Despesas Orçamentárias

449.731.779,16

-

Ordinárias

190.826,52

-

Ordinárias

328.082.281,88

-

Vinculadas

3.049.135.744,07

-

Vinculadas

121.649.497,28

-

Educação

-

Educação

Seguridade Social (Exceto RGPS)

-

Seguridade Social (Exceto RGPS)

Operação de Crédito

-

Operação de Crédito

Alienação de Bens e Direitos

-

Alienação de Bens e Direitos

-

Transferências Constitucionais e Legais

-

Transferências Constitucionais e Legais

-

Previdência Social (RGPS)

-

Previdência Social (RGPS)

-

Doações

-

Doações

8.733.227,22

-

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas

3.040.402.516,85

-

Outros Recursos Vinculados a Fundos

-

Demais Recursos

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
Demais Recursos
(-) Deduções da Receita Orçamentária

-55.975,95

Transferências Financeiras Recebidas

486.190.133,86

- Transferências Financeiras Concedidas

443.166.328,01

-

Resultantes da Execução Orçamentária
Cota Recebida

5.605.611,36

-

13.446.048,13

-

1.128.000,00

-

101.469.837,79

-

Resultantes da Execução Orçamentária

5.752.148.646,98

-

29.122.995,44

-

-

Cota Concedida

414.043.332,57

-

Repasse Concedido

29.074.960,46

-

Sub-repasse Concedido

-

Recursos Arrecadados - Concedidos

-

Valores Diferidos - Baixa

Valores Diferidos - Inscrição

-

Valores Diferidos - Inscrição

-

Correspondência de Débitos

-

Correspondências de Créditos

-

Cota Devolvida

-

Cota Devolvida

-

Repasse Devolvido

-

Repasse Devolvido

46.304,64

-

Sub-repasse Devolvido

43.023.805,85

-

37.711.015,36

-

Transferências Concedidas para Pagamento de RP

637.804,80

-

Demais Transferências Concedidas

4.674.985,69

-

Movimento de Saldos Patrimoniais

-

Movimentações para Incorporação de Saldos

Repasse Recebido
Sub-repasse Recebido
Recursos Arrecadados - Recebidos
Valores Diferidos - Baixa

Sub-repasse Devolvido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Demais Transferências Recebidas
Movimentação de Saldos Patrimoniais

1.730,34

Movimentações para Incorporação de Saldos

Independentes da Execução Orçamentária

29.074.960,46

-

1.730,34

-

46.304,64

-

5.723.025.651,54

-

7.735.238,44

-

351.718,99

-

5.714.938.694,11

-

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

-

225.972.121,26

-

18.713,93

-

29.964.260,68

-

195.989.146,65

-

-

-

Recebimentos Extraorçamentários

2.904.132.672,51

- Despesas Extraorçamentárias

Inscrição dos Restos a Pagar Processados

10.447.072,28

-

Pagamento dos Restos a Pagar Processados

Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados

23.242.584,03

-

Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados

185.752.977,56

-

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

2.684.690.038,64

-

Outros Pagamentos Extraorçamentários

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento

-

Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento

-

Restituições a Pagar

-

Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores

-

Passivos Transferidos

-

Pagamento de Passivos Recebidos

-

Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior

-

Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior

-
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INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2015

DISPÊNDIOS
2015

ESPECIFICAÇÃO

2015

2014

-

Transferência de Arrecadação para Outra Unidade

-

Variação Cambial

-

Variação Cambial

-

Valores para Compensação

-

Valores Compensados

-

Valores em Trânsito

-

Valores em Trânsito

-

DARF - SISCOMEX

-

Ajuste Acumulado de Conversão

-

Ajuste Acumulado de Conversão

-

Demais Pagamentos

-

Demais Recebimentos
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

2.663.188.450,37

2014

21.501.588,27

-

4.692.338.381,40

- Saldo para o Exercício Seguinte

4.704.079.235,01

-

4.692.338.381,40

-

4.704.079.235,01

-

11.131.931.782,41

-

11.131.931.782,41

Caixa e Equivalentes de Caixa

- TOTAL
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

2014

6.230.841.059,6

-

3.036.162.664,9

-

-

-

3.036.162.664,9

-

-

-

311.150.603,04

-

28.930,31

-

311.121.672,73

-

Contribuição de Iluminação Pública

-

-

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

-

-

2.318.556.187,3

-

Venda de Mercadorias

-

-

Vendas de Produtos

-

-

2.318.556.187,3

-

6.735.453,44

-

-

-

5.022.798,26

-

Variações Monetárias e Cambiais

-

-

Descontos Financeiros Obtidos

-

-

1.712.655,18

-

Aportes do Banco Central

-

-

Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras

-

-

Transferências e Delegações Recebidas

500.730.662,16

-

Transferências Intragovernamentais

486.203.373,46

-

Transferências Intergovernamentais

-

-

Transferências das Instituições Privadas

-

-

Transferências das Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências de Consórcios Públicos

-

-

Transferências do Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada de Entes

-

-

Transferências de Pessoas Físicas

-

-

14.527.288,70

-

17.621.929,37

-

Reavaliação de Ativos

-

-

Ganhos com Alienação

-

-

10.787.639,64

-

6.834.289,73

-

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

-

-

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

39.883.559,36

-

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

-

-

Resultado Positivo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos

Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2015

2014

VPA de Dívida Ativa

-

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas

-

-

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

39.883.559,36

-

6.226.160.635,1

-

335.351.111,01

-

265.849.189,10

-

52.379.277,41

-

Benefícios a Pessoal

7.473.670,54

-

Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

9.648.973,96

-

6.812.424,71

-

6.712.489,56

-

92.701,17

-

Benefícios de Prestação Continuada

-

-

Benefícios Eventuais

-

-

Políticas Públicas de Transferência de Renda

-

-

7.233,98

-

107.926.861,60

-

1.157.123,68

-

Serviços

86.780.624,00

-

Depreciação, Amortização e Exaustão

19.989.113,92

-

81.159,05

-

-

-

52.419,73

-

197,65

-

28.541,67

-

Aportes ao Banco Central

-

-

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

-

-

5.767.556.203,8

-

Transferências Intragovernamentais

5.752.161.886,5

-

Transferências Intergovernamentais

-

-

Transferências a Instituições Privadas

-

-

Transferências a Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências a Consórcios Públicos

-

-

Transferências ao Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada a Entes

-

-

15.394.317,26

-

5.536.297,03

-

20,00

-

-

-

3.912,00

-

241.929,03

-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais

Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Aposentadorias e Reformas
Pensões

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos

Transferências e Delegações Concedidas

Outras Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
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Desincorporação de Ativos

2014

5.290.436,00

-

110.713,38

-

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

50.614,82

-

Contribuições

60.098,56

-

-

-

Custo das Mercadorias Vendidas

-

-

Custos dos Produtos Vendidos

-

-

Custo dos Serviços Prestados

-

-

2.785.864,55

-

Premiações

-

-

Resultado Negativo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Incentivos

-

-

Subvenções Econômicas

-

-

Participações e Contribuições

-

-

Constituição de Provisões

-

-

2.785.864,55

-

4.680.424,44

-

Tributárias

Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2015

2014
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$7,92
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2015

3$66,92
2015

2014

ESPECIFICAÇÃO

4.708.252.019,50

4.696.039.918,83 PASSIVO CIRCULANTE

4.704.079.235,01

4.692.338.381,40

-

-

Créditos Tributários a Receber

2015

2014

33.694.733,03

35.986.631,33

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

-

-

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

-

-

-

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

10.911.894,45

72.713,93

Clientes

-

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

-

-

Créditos de Transferências a Receber

-

Obrigações de Repartição a Outros Entes

-

-

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

Provisões de Curto Prazo

-

-

Dívida Ativa Tributária

-

Demais Obrigações a Curto Prazo

22.782.838,58

35.913.917,40

Dívida Ativa Não Tributária

-

Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo

(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
VPDs Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE

3.503.061,89

2.834.179,25

-

-

668.709,46

833.474,56

1.013,14

33.883,62

2.848.001.901,49

2.924.822.220,27 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-

-

2.554.576.515,28

2.554.576.515,28

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo

-

-

2.554.576.515,28

2.554.576.515,28

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

-

-

Créditos Tributários a Receber

-

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

-

-

Clientes

-

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

-

-

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

Provisões de Longo Prazo

-

-

Demais Obrigações a Longo Prazo

-

-

Resultado Diferido

-

-

33.694.733,03

35.986.631,33

Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo

Dívida Ativa Tributária
Dívida Ativa Não Tributária

1.801.767,64

1.801.767,64

2.552.774.747,64

2.552.774.747,64

(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo

- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

-

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

-

Estoques

-

VPDs Pagas Antecipadamente

-

Investimentos
Participações Permanentes

-

-

-

-

Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial

-

Participações Avaliadas pelo Método de Custo

-

(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes

-

Propriedades para Investimento

-

-

Propriedades para Investimento

-

-

(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos

-

-

(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos

-

-

-

-

Investimentos do RPSS de Longo Prazo

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS

-

-

-

-

Investimentos do RPSS de Longo Prazo

Demais Investimentos Permanentes

ESPECIFICAÇÃO

2015

2014

Patrimônio Social e Capital Social

-

-

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

-

-

Reservas de Capital

-

-

Ajustes de Avaliação Patrimonial

-

-

Reservas de Lucros

-

-

Demais Reservas

-

-

7.522.559.187,96

7.584.875.507,77

Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.680.424,44

-

7.584.875.507,77

7.584.875.507,77

-66.996.744,25

-

-

-

7.522.559.187,96

7.584.875.507,77
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ESPECIFICAÇÃO

2015

2014
ESPECIFICAÇÃO

Demais Investimentos Permanentes

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
Imobilizado
Bens Móveis

-

-

265.112.813,88

342.935.095,20

120.688.039,60

198.536.358,16

Bens Móveis

143.398.801,83

266.055.769,52

(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis

-22.710.762,23

-67.519.411,36

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis

-

-

144.424.774,28

144.398.737,04

145.300.277,35

144.936.329,10

-875.503,07

-537.592,06

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Intangível
Softwares
Softwares
(-) Amortização Acumulada de Softwares

-

-

28.312.572,33

27.310.609,79

24.198.236,33

23.196.273,79

40.380.231,99

32.135.563,89

-16.181.995,66

-8.939.290,10

(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Marcas, Direitos e Patentes Industriais

-

-

4.114.336,00

4.114.336,00

4.114.336,00

4.114.336,00

(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.

-

-

-

-

Direitos de Uso de Imóveis

-

-

(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis

-

-

-

-

Direitos de Uso de Imóveis

Diferido

2015

2014

7.556.253.920,99

7.620.862.139,10

-

Diferido

-

(-) Amortização Acumulada

-

TOTAL DO ATIVO

7.556.253.920,99

7.620.862.139,10 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

2015

2014

ESPECIFICAÇÃO

ATIVO FINANCEIRO

4.704.111.606,34

4.763.785.350,70 PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

2.852.142.314,65

2.857.076.788,40 PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL
4XDGURGH&RPSHQVDo}HV

- SALDO PATRIMONIAL

$7,92

2014
119.696.755,00

-

-49.046.587,01

7.480.215.472,63

7.550.211.971,11

3$66,92

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
2015

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

2015
76.038.448,36

2014

2015

2014

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
7.508.254.839,30

7.507.621.871,30 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

210.140.022,06

263.870.694,16
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$7,92

3$66,92

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
2015

2014

2015

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
Execução dos Atos Potenciais Ativos

2014

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
7.508.254.839,30

7.507.621.871,30

Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

7.508.254.839,30

7.507.621.871,30

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong

-

Direitos Contratuais a Executar

-

Outros Atos Potenciais Ativos a Executar
TOTAL

EXERCICIO
2015

7.508.254.839,30

Execução dos Atos Potenciais Passivos

210.140.022,06

263.870.694,16

Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut

-

-

-

Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên

-

-

-

Obrigações Contratuais a Executar

210.140.022,06

263.870.694,16

-

Outros Atos Potenciais Passivos a Executar

7.507.621.871,30 TOTAL

-

-

210.140.022,06

263.870.694,16

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários

-1.138.841,62

Recursos Vinculados

4.629.211.999,60

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
TOTAL

4.678.342.359,91
-49.130.360,31
4.628.073.157,98
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Patrimônio/ Capital
Social

Adiant. para Futuro
Reserva de Capital
Aumento de
Capital (AFAC)

Reservas de
Lucros

Resultados
Acumulados

Demais Reservas

Ajustes de
Avaliação

Ações/Cotas em
Tesouraria

Total

Saldo Inicial do Exercício 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variação Cambial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajustes de Exercício Anterior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumento/Redução de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajuste de Avaliação Patrimonial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultado do Exercício

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Constituição/Reversão de Reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Final do Exercício 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Especificação

Patrimônio/ Capital
Social

Adiant. para Futuro
Reserva de Capital
Aumento de
Capital (AFAC)

Reservas de
Lucros

Resultados
Acumulados

Demais Reservas

Ajustes de
Avaliação

Ações/Cotas em
Tesouraria

Total

Saldo Inicial do Exercício 2015

-

-

-

-

-

7.584.875.507,77

-

-

Variação Cambial

-

-

-

-

-

-

-

-

7.584.875.507,77
-

Ajustes de Exercício Anterior

-

-

-

-

-

3.720.500,24

-

-

3.720.500,24

Aumento/Redução de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos

-

-

-

-

-

-70.717.244,49

-

-

-70.717.244,49

Ajuste de Avaliação Patrimonial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultado do Exercício

-

-

-

-

-

4.680.424,44

-

-

4.680.424,44

Constituição/Reversão de Reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Final do Exercício 2015

-

-

-

-

-

7.522.559.187,96

-

-

7.522.559.187,96
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2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
Receita Tributária
Receita de Contribuições

2014

24.699.476,72

-

6.405.903.744,70

-

3.049.270.594,64

-

3.036.057.478,09

-

6.222.133,77

-

Receita Patrimonial

-

Receita Agropecuária

-

-

Receita Industrial

-

-

Receita de Serviços

1.608.558,82

-

Remuneração das Disponibilidades

1.712.655,18

-

Outras Receitas Derivadas e Originárias

3.669.768,78

-

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências Correntes Recebidas

-

-

3.356.633.150,06

-

185.752.977,56

-

Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais

Outros Ingressos das Operações
Ingressos Extraorçamentários
Restituições a Pagar

-

Passivos Transferidos

-

Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade

486.190.133,86

-

2.663.188.450,37

-

Variação Cambial

-

Valores para Compensação

-

Valores em Trânsito

-

DARF - SISCOMEX

-

Ajuste Acumulado de Conversão
Demais Recebimentos

21.501.588,27

-

-6.381.204.267,98

-

-379.094.586,82

-

Legislativo

-

-

Judiciário

-

-

Essencial à Justiça

-

-

Administração

-

-

Defesa Nacional

-

-

Segurança Pública

-

-

Relações Exteriores

-

-

Assistência Social

-

-

Previdência Social

-6.804.856,79

-

Saúde

-

-

Trabalho

-

-

Educação

-

-

DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
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2015

2014

Cultura

-

-

Direitos da Cidadania

-

-

Urbanismo

-

-

Habitação

-

-

Saneamento

-

-

Gestão Ambiental

-

-

Ciência e Tecnologia

-

-

Agricultura

-

-

Organização Agrária

-

-

Indústria

-

-

Comércio e Serviços

-

-

-372.289.730,03

-

Energia

-

-

Transporte

-

-

Desporto e Lazer

-

-

Encargos Especiais

-

-

(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento

-

-

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

-

-

Outros Encargos da Dívida

-

-

-53.971.887,53

-

-

-

A Estados e/ou Distrito Federal

-

-

A Municípios

-

-

-53.971.887,53

-

-

-

-5.948.137.793,63

-

-195.989.146,65

-

Comunicações

Juros e Encargos da Dívida

Transferências Concedidas
Intergovernamentais

Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
Outros Desembolsos das Operações
Dispêndios Extraorçamentários
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores

-

Pagamento de Passivos Recebidos
Transferências Financeiras Concedidas

-5.752.148.646,98

-

Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior

-

Transferência de Arrecadação para Outra Unidade

-

Variação Cambial

-

Valores Compensados

-

Valores em Trânsito

-

Ajuste Acumulado de Conversão

-

Demais Pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-12.958.623,11

-

-

-

Alienação de Bens

-

-

Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

-

Outros Ingressos de Investimentos

-

-

INGRESSOS
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2015
DESEMBOLSOS

2014

-12.958.623,11

-

-4.742.049,36

-

-

-

-8.216.573,75

-

-

-

-

-

Operações de Crédito

-

-

Integralização do Capital Social de Empresas Estatais

-

-

Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

-

-

Amortização / Refinanciamento da Dívida

-

-

Outros Desembolsos de Financiamento

-

-

11.740.853,61

-

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.692.338.381,40

-

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

4.704.079.235,01

-

Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS

Intergovernamentais

Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 - ANATEL
Contexto Operacional
A Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel é entidade integrante da Administração Pública
Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações,
com a função de órgão regulador das telecomunicações.
A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada por independência administrativa,
ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia
financeira. Sua estrutura organizacional compreende a Sede em Brasília, onze Gerências Regionais e
dezesseis Unidades Operacionais, distribuídas pelas Unidades da Federação.
A Anatel faz parte do Sistema de Contabilidade Federal, como órgão seccional de contabilidade, cujas
competências quanto à administração financeira e patrimonial estão descritas no Decreto nº 6.976, de
07 de outubro de 2009.
Apresentação dos Balanços
Os balanços estão apresentados de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
conjugadas com as orientações constantes das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público – NBC T emanadas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF.
As informações apresentadas nestas Notas Explicativas referem-se aos atos e fatos de natureza
orçamentária, financeira e patrimonial da Anatel Sede, das onze Gerências Regionais e do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, de forma consolidada, que compõem o órgão 41231 Anatel no SIAFI.
Metodologia
Os critérios que nortearam as Notas Explicativas basearam-se na análise vertical dos Balanços da
Anatel referentes ao exercício de 2015, com ênfase nas variações percentuais relevantes e valores
descritos nas demonstrações como “demais”, “outros”, por exemplo.

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Orçamentário
As Receitas do FISTEL integram o Balanço Orçamentário da Anatel.
Resultados do Balanço
O quadro abaixo evidencia a síntese do referido Balanço, de acordo com a Lei 4.320/64 e as NBC T.
Valores em R$1,00
Descrição
dos Registros

Previsão/Dotação
Atualizada

Realização/Execução

Resultado

%

Receitas

5.345.418.942,00

3.049.270.594,64

Despesas

5.695.099.515,00

449.731.779,16

5.245.367.735,84

92,10

484.408.907,00

449.731.779,16

34.677.127,84

7,16

Despesas *

-2.296.148.347,36 (42,96)

Fonte: Siafi 2015
(*) Evidenciação dos valores da Dotação Atualizada das Despesas, excluído o valor da Reserva de Contingência.

Quanto ao resultado das receitas, houve uma insuficiência de arrecadação de 42,96%, que
correspondeu a R$ 2.296,1 milhões, cujo fator preponderante foi a não realização das Receitas de
Concessões e Permissões, previstas no valor de R$ 1.922,1 milhões.
Com relação à despesa, não incluindo o valor de R$ 5.210,7 milhões referente à Reserva de
Contingência, o qual representou 91,49% do total da despesa fixada, houve uma economia de despesa
de 7,16%.
O gráfico abaixo evidencia a realização das receitas e das despesas, em função da previsão e da
dotação orçamentária.
R$ milhões
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Receitas
Previsão/Dotação

Despesas

Despesas *

Realização/Execução

(*) Evidenciação dos valores da Dotação Atualizada das Despesas, excluído o valor da Reserva de Contingência.

Balanço Financeiro
O gráfico abaixo ilustra os valores e percentuais correspondentes a cada grupo de ingressos de recursos
constantes do Balanço Financeiro, seguido do detalhamento dos valores mais expressivos de cada grupo:

Receitas
Orçamentárias

R$ 4.692,3 milhões
42,15%

Transferências
Financeiras
Recebidas

R$ 2.904,1 milhões
26,09%

Recebimentos
Extraorçamentários
R$ 3.049,3 milhões
4,37%

27,39%

Saldo do Exercício
Anterior

R$ 486,2 milhões

Receitas Orçamentárias
Neste grupo em que os valores representaram 27,39% do total dos ingressos de 2015, destaca-se a
representatividade de quase 100% da conta “Outros Recursos Vinculados a Fundos” constante do Balanço
Financeiro, alimentada de forma praticamente integral por recursos arrecadados pelo Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações-FISTEL, com ênfase para os 99,57% arrecadados, oriundos da Taxa
de Fiscalização de Instalação-TFI e da Taxa de Fiscalização e Funcionamento-TFF. Demais arrecadações
de 2015 ocorreram conforme tabela abaixo:
Em R$1,00
Descrição das Receitas Correntes
Receitas Tributárias - Taxas
Receitas de Contriuições - CIDE
Rec. Patrimonial - Receita Valores Mobiliários
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receitas Correntes Diversas
TOTAL

Valor Receitas
% de
Realizadas
representatividade
3.036.057.478,09
99,57
6.222.133,77
0,20
1.712.655,18
0,06
1.608.558,82
0,05
3.194.715,23
152.752,80
307.981,97
14.318,78
3.049.270.594,64

0,10
0,01
0,01
0,0005
100,00

Transferências Financeiras Recebidas
Grupo com participação em 4,37% do total dos ingressos, sendo que o valor da conta Repasse Recebido,
R$ 414 milhões, representou 85% do total das transferências. Na composição da conta Repasse Recebido,
R$ 345 milhões – 83,30%, referem-se a recursos recebidos destinados a pagamentos de pessoal e
encargos e R$ 69 milhões - 16,70% para pagamentos a fornecedores.
Recebimentos Extraorçamentários
Grupo com representatividade de 26,09% do total dos ingressos. Destaca-se a conta Arrecadação de
Outra Unidade com 91,70% deste grupo, a qual se refere a recursos arrecadados pelo FISTEL cuja
destinação legal é efetivada ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações-FUST.
O gráfico abaixo ilustra os valores e percentuais correspondentes a cada grupo de dispêndios de recursos
constantes do Balanço Financeiro, seguido do detalhamento dos valores mais expressivos:

R$ 449,7 milhões
4,04%

Despesas
Orçamentárias
R$ 5.752,1 milhões
51,67%

R$ 4.704,1 milhões
42,26%

Transferências
Financeiras
Concedidas
Despesas
Extraorçamentárias

2,03%
R$ 226 milhões

Saldo para o
Exercício Seguinte

Transferências Financeiras Concedidas
Destaca-se o valor de R$ 5.714,9 milhões da conta Movimento de Saldos Patrimoniais, que representa
99,35% deste grupo. Valores referentes a Transferências Intragovernamentais para a Secretaria do
Tesouro Nacional de saldos patrimoniais decorrentes da arrecadação do FISTEL, incluindo suas
destinações legais.

Saldos do Exercício Anterior e Seguinte
O saldo final da conta Caixa e Equivalente de Caixa do exercício de 2014 transferido para 2015 foi de R$
4.692,3 milhões e findou o exercício com o valor de R$ 4.704,1 milhões. Observa-se um acréscimo na
ordem de 0,25%, que se refere ao ingresso de recursos decorrentes de depósitos judiciais e de terceiros no
FISTEL.
Demonstração das Variações Patrimoniais
As Variações Patrimoniais Aumentativas-VPAs referem-se a arrecadação, principalmente do FISTEL
e a Transferências Intragovernamentais, conforme evidenciado abaixo:

Taxas
R$ 78,8 milhões
1,26%
R$ 3.036,2 milhões
R$ 486,2 milhões
7,80%

R$ 2.318,6 milhões
37,21%

CIDE

48,73%
Expl. de Bens, Dir. e
Prest. de Serviços
Transf.
Intragovernamentais
R$ 311,1 milhões
4,99%

Demais VPAs

A arrecadação de R$ 5.665,9 milhões, que corresponde a 90,93% do total das variações patrimoniais
aumentativas de 2015, foram decorrentes de recebimentos de Taxas, Contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico, Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços arrecadados pelo FISTEL.
Destaca-se a arrecadação relativa a Taxa de Fiscalização de Instalação-TFI e a Taxa de Fiscalização e
Funcionamento-TFF, bem como, a receita oriunda da Exploração de Bens, Direitos e Prestação de
Serviços, que juntas representaram 85,94% das variações patrimoniais aumentativas de 2015.
Dentre as demais VPAs, destaca-se o valor de R$ 39 milhões da conta Diversas Variações
Patrimoniais Aumentativas, que se refere a arrecadação de Multas Previstas na Lei Geral de
Telecomunicações-LGT.

As Variações Patrimoniais Diminutivas-VPDs referem-se principalmente a despesas de Pessoal e
Encargos e Transferências Intragovernamentais, conforme evidenciado abaixo:

Pessoal e Encargos
R$ 5.752,2 milhões
Transf.
Intragovernamentai
s

92,39%

Demais VPDs
R$ 138,6
2,23%
R$ 335,3
5,39%

Dos valores arrecadados pelo FISTEL evidenciados nas VPAs, 99% foram transferidos diretamente ao
Tesouro Nacional conforme demonstrado na conta Transferências Intragovernamentais.
No tocante as despesas com pessoal e encargos, que representaram 5,39% do total das VPDs,
observou-se um gasto em 2015 superior ao de 2014 em 71 milhões, influenciado principalmente pelo
ingresso de novos servidores ocorridos durante o exercício.
Dentre as demais VPDs, o valor de R$ 2,7 milhões da conta Diversas Variações Patrimoniais
Diminutivas refere-se a ressarcimentos com assistência médico-odontológica, auxílio moradia e
incentivo educacional.

Balanço Patrimonial
Caixa e Equivalentes de Caixa
Entre o saldo inicial e final da conta Caixa e Equivalente de Caixa durante o exercício de 2015 houve
um acréscimo de 0,25%, que equivale ao valor de R$ 11,7 milhões, que se refere ao ingresso de
recursos decorrentes de depósitos judiciais e de terceiros no FISTEL. Registra-se o saldo de exercícios
anteriores no valor de 4.692,3 milhões que se manteve sem alteração no exercício, o qual se refere a
rendimentos de recursos aplicados na Conta Única do Tesouro Nacional.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Refere-se a que adiantamento de 13º salário e 1/3 de férias relativo ao exercício de 2016, antecipados
na folha de pagamento da competência dezembro de 2015.
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Os R$ 10,9 milhões constantes desta conta referem-se obrigações com fornecedores decorrentes da
prestação serviços ou fornecimento de bens registrados até o final do exercício, a serem pagos
mediante disponibilidade de recursos financeiros em 2016.
Demais Obrigações a Curto Prazo
Do montante de R$ 22,7 milhões demonstrado nesta conta, R$ 1,2 milhões referem-se Impostos e
Contribuições Federais a pagar, reflexo das obrigações com fornecedores a pagar mencionados no
tópico anterior e R$ 21,5 milhões a Depósitos Judiciais e de Terceiros a serem identificados e
classificados nas respectivas receitas.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido-DMPL
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL permite a observação da composição
do Patrimônio da Anatel, constando o saldo anterior, movimentação do exercício e saldo atual.
No exercício de 2015, o Patrimônio Líquido-PL demonstra uma redução de 0,82%, que corresponde ao
valor de R$ 62,31 milhões, resultante da reclassificação do saldo da conta Adiantamento para
Inversões em Bens Móveis para as contas específicas, o que motivou a reversão da respectiva
depreciação acumulada no valor de R$ 70,71 milhões, evidenciado na conta Const./Realiz. da Reserva
de Reavaliação de Ativos. Também no exercício houve a conversão dos Restos a Pagar Não
Processados-RPNP Em Liquidação, retornando-os a condição de RPNP A Liquidar, gerando o efeito
positivo no PL no valor de R$ 3,72 milhões demonstrado na conta Ajustes de Exercício Anterior.
O saldo inicial de R$ 7.584 milhões, acrescido da movimentação citada anteriormente, somado ao
resultado do exercício de R$ 4,68 milhões, resulta no saldo final de R$ 7.522 milhões evidenciado na
DMPL.

Demonstração de Fluxo de Caixa
Esta Demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalentes de caixa e da
utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Será evidenciado no quadro abaixo o
saldo da conta Outras Receitas Derivadas e Originárias composto pela arrecadação do FISTEL, não
destacado nas notas explicativas das demais demonstrações contábeis:
Em R$1,00
3.669.768,78
3.194.715,23
152.752,80
307.981,97
14.318,78

Outras Receitas Correntes
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receitas Correntes Diversas

Brasília – DF, fevereiro de 2016

Catarina da S.M.Gonçalves
Coordenadora de Contabilidade

Lourisvaldo José da Cruz
Contador
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RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

3.100.152.274,00

3.100.152.274,00

1.780.542.584,87

-1.319.609.689,13

-

-

-

-

Impostos

-

-

-

-

Taxas

-

-

-

-

Contribuições de Melhoria

-

-

-

-

911.046.386,00

911.046.386,00

1.075.844.948,27

164.798.562,27

Receitas Tributárias

Receitas de Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
Contribuição de Iluminação Pública

-

-

-

-

911.046.386,00

911.046.386,00

1.075.844.948,27

164.798.562,27

-

-

-

-

2.135.586.920,00

2.135.586.920,00

678.503.157,29

-1.457.083.762,71

Receitas Imobiliárias

-

-

-

-

Receitas de Valores Mobiliários

-

-

-

-

2.135.586.920,00

2.135.586.920,00

678.503.157,29

-1.457.083.762,71

Compensações Financeiras

-

-

-

-

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos

-

-

-

-

Receita da Cessão de Direitos

-

-

-

-

Outras Receitas Patrimoniais

-

-

-

-

-

-

-

-

Receita da Produção Vegetal

-

-

-

-

Receita da Produção Animal e Derivados

-

-

-

-

Outras Receitas Agropecuárias

-

-

-

-

-

-

-

-

Receita da Indústria Extrativa Mineral

-

-

-

-

Receita da Indústria de Transformação

-

-

-

-

Receita da Indústria de Construção

-

-

-

-

Outras Receitas Industriais

-

-

-

-

Receitas de Serviços

-

-

998.608,77

998.608,77

Transferências Correntes

Receita Patrimonial

Receita de Concessões e Permissões

Receitas Agropecuárias

Receitas Industriais

-

-

-

-

Transferências Intergovernamentais

-

-

-

-

Transferências de Instituições Privadas

-

-

-

-

Transferências do Exterior

-

-

-

-

Transferências de Pessoas

-

-

-

-

Transferências de Convênios

-

-

-

-

Transferências para o Combate à Fome

-

-

-

-

53.518.968,00

53.518.968,00

25.195.870,54

-28.323.097,46

51.167.521,00

51.167.521,00

24.624.344,66

-26.543.176,34

-

-

-

-

2.351.447,00

2.351.447,00

571.525,88

-1.779.921,12

Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS

-

-

-

-

Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS

-

-

-

-

Receitas Correntes Diversas

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras Receitas Correntes
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa

RECEITAS DE CAPITAL
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RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

Operações de Crédito

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

-

-

-

-

Operações de Crédito Internas

-

-

-

-

Operações de Crédito Externas

-

-

-

-

-

-

-

-

Alienação de Bens Móveis

-

-

-

-

Alienação de Bens Imóveis

-

-

-

-

Amortização de Empréstimos

-

-

-

-

Transferências de Capital

-

-

-

-

Transferências Intergovernamentais

-

-

-

-

Transferências de Instituições Privadas

-

-

-

-

Transferências do Exterior

-

-

-

-

Transferência de Pessoas

-

-

-

-

Transferências de Outras Instituições Públicas

-

-

-

-

Transferências de Convênios

-

-

-

-

Transferências para o Combate à Fome

-

-

-

-

-

-

-

-

Integralização do Capital Social

-

-

-

-

Resultado do Banco Central do Brasil

-

-

-

-

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional

-

-

-

-

Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.

-

-

-

-

Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café

-

-

-

-

Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional

-

-

-

-

Receitas de Capital Diversas

-

-

-

-

-

-

-

-

3.100.152.274,00

3.100.152.274,00

1.780.542.584,87

-1.319.609.689,13

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

3.100.152.274,00

3.100.152.274,00

1.780.542.584,87

-1.319.609.689,13

TOTAL

3.100.152.274,00

3.100.152.274,00

1.780.542.584,87

-1.319.609.689,13

-

-

-

-

Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro

-

-

-

-

Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação

-

-

-

-

Créditos Cancelados Líquidos

-

-

-

-

Créditos Adicionais Reabertos

-

-

-

-

Alienação de Bens

Outras Receitas de Capital

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA

DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAÇÃO
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DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAÇÃO

101.419,00

101.419,00

51.419,00

51.419,00

4.435,90

50.000,00

Pessoal e Encargos Sociais

-

-

-

-

-

-

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

101.419,00

101.419,00

51.419,00

51.419,00

4.435,90

50.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

-

-

-

-

-

-

Investimentos

-

-

-

-

-

-

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

3.100.050.855,00

3.100.050.855,00

-

-

-

3.100.050.855,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

-

-

3.100.152.274,00

3.100.152.274,00

51.419,00

51.419,00

4.435,90

3.100.100.855,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

3.100.152.274,00

3.100.152.274,00

51.419,00

51.419,00

4.435,90

3.100.100.855,00

3.100.152.274,00

3.100.152.274,00

51.419,00

4.435,90

SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
SUPERÁVIT

1.780.491.165,87

TOTAL

-1.780.491.165,87

1.780.542.584,87

1.319.609.689,13

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

182.437,22

-

178.001,32

157.959,69

-

24.477,53

Pessoal e Encargos Sociais

-

-

-

-

-

-

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

182.437,22

-

178.001,32

157.959,69

-

24.477,53

DESPESAS DE CAPITAL

-

-

-

-

-

-

Investimentos

-

-

-

-

-

-

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

182.437,22

-

178.001,32

157.959,69

-

24.477,53

TOTAL

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investimentos

-

-

-

-

-

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL
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INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2015

DISPÊNDIOS
2015

2014

1.780.542.584,87

ESPECIFICAÇÃO
- Despesas Orçamentárias

2015

2014

51.419,00

-

Ordinárias

216.126.496,59

-

Ordinárias

-

-

Vinculadas

1.566.554.522,90

-

Vinculadas

51.419,00

-

Educação

-

Educação

-

Seguridade Social (Exceto RGPS)

-

Seguridade Social (Exceto RGPS)

-

Operação de Crédito

-

Operação de Crédito

-

Alienação de Bens e Direitos

-

Alienação de Bens e Direitos

-

Transferências Constitucionais e Legais

-

Transferências Constitucionais e Legais

-

Previdência Social (RGPS)

-

Previdência Social (RGPS)

-

Doações

-

Doações

-

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas

-

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas

-

Outros Recursos Vinculados a Fundos

-

Demais Recursos

Outros Recursos Vinculados a Fundos

1.566.554.522,90

Demais Recursos
(-) Deduções da Receita Orçamentária

-2.138.434,62

Transferências Financeiras Recebidas

250.863,81

Resultantes da Execução Orçamentária

-

51.419,00

-

- Transferências Financeiras Concedidas
-

Resultantes da Execução Orçamentária

1.080.701.250,84

-

-

-

Cota Recebida

-

Cota Concedida

-

Repasse Recebido

-

Repasse Concedido

-

Sub-repasse Recebido

-

Sub-repasse Concedido

-

Recursos Arrecadados - Recebidos

-

Recursos Arrecadados - Concedidos

-

Valores Diferidos - Baixa

-

Valores Diferidos - Baixa

-

Valores Diferidos - Inscrição

-

Valores Diferidos - Inscrição

-

Correspondência de Débitos

-

Correspondências de Créditos

-

Cota Devolvida

-

Cota Devolvida

-

Repasse Devolvido

-

Repasse Devolvido

-

Sub-repasse Devolvido

-

Sub-repasse Devolvido

Independentes da Execução Orçamentária

250.863,81

Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Demais Transferências Recebidas
Movimentação de Saldos Patrimoniais

-

Independentes da Execução Orçamentária

-

Transferências Concedidas para Pagamento de RP

68.566,84

-

Demais Transferências Concedidas

182.296,97

-

Movimento de Saldos Patrimoniais

-

Movimentações para Incorporação de Saldos

Movimentações para Incorporação de Saldos

1.080.701.250,84

-

163,64

-

1.080.701.087,20

-

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RPPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

-

Aporte ao RGPS

-

-

1.178.935.938,11

-

-

-

157.959,69

-

-

-

1.178.777.978,42

-

Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados

478.732.763,68

- Despesas Extraorçamentárias

46.983,10

-

Pagamento dos Restos a Pagar Processados

Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados

-

-

Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

-

-

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

478.685.780,58

-

Outros Pagamentos Extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento

-

Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento

-

Restituições a Pagar

-

Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores

-

Passivos Transferidos

-

Pagamento de Passivos Recebidos

-

Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior

-

Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior

-
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DISPÊNDIOS
2015

2014

ESPECIFICAÇÃO

2015

-

Transferência de Arrecadação para Outra Unidade

Variação Cambial

-

Variação Cambial

-

Valores para Compensação

-

Valores Compensados

-

Valores em Trânsito

-

Valores em Trânsito

-

DARF - SISCOMEX

-

Ajuste Acumulado de Conversão

-

Ajuste Acumulado de Conversão

-

Demais Pagamentos

-

Demais Recebimentos
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

478.685.780,58

1.178.777.978,42

2014

Arrecadação de Outra Unidade

-

-

4.929.633,99

- Saldo para o Exercício Seguinte

4.767.238,40

-

4.929.633,99

-

4.767.238,40

-

2.264.455.846,35

-

2.264.455.846,35

Caixa e Equivalentes de Caixa

- TOTAL
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

2014

1.080.701.250,8

-

-

-

Impostos

-

-

Taxas

-

-

Contribuições de Melhoria

-

-

1.076.078.690,1

-

233.741,91

-

1.075.844.948,2

-

Contribuição de Iluminação Pública

-

-

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

-

-

-

-

Venda de Mercadorias

-

-

Vendas de Produtos

-

-

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços

-

-

4.371.696,85

-

-

-

4.371.696,85

-

Variações Monetárias e Cambiais

-

-

Descontos Financeiros Obtidos

-

-

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

-

-

Aportes do Banco Central

-

-

Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras

-

-

Transferências e Delegações Recebidas

250.863,81

-

Transferências Intragovernamentais

250.863,81

-

Transferências Intergovernamentais

-

-

Transferências das Instituições Privadas

-

-

Transferências das Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências de Consórcios Públicos

-

-

Transferências do Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada de Entes

-

-

Transferências de Pessoas Físicas

-

-

Outras Transferências e Delegações Recebidas

-

-

-

-

Reavaliação de Ativos

-

-

Ganhos com Alienação

-

-

Ganhos com Incorporação de Ativos

-

-

Ganhos com Desincorporação de Passivos

-

-

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

-

-

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

-

-

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

-

-

Resultado Positivo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora

Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2015

2014

VPA de Dívida Ativa

-

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas

-

-

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

-

-

1.080.930.671,1

-

-

-

Remuneração a Pessoal

-

-

Encargos Patronais

-

-

Benefícios a Pessoal

-

-

Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

-

-

-

-

Aposentadorias e Reformas

-

-

Pensões

-

-

Benefícios de Prestação Continuada

-

-

Benefícios Eventuais

-

-

Políticas Públicas de Transferência de Renda

-

-

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

-

-

-

-

Uso de Material de Consumo

-

-

Serviços

-

-

Depreciação, Amortização e Exaustão

-

-

-

-

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

-

-

Juros e Encargos de Mora

-

-

Variações Monetárias e Cambiais

-

-

Descontos Financeiros Concedidos

-

-

Aportes ao Banco Central

-

-

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

-

-

1.080.701.250,8

-

Transferências Intragovernamentais

1.080.701.250,8

-

Transferências Intergovernamentais

-

-

Transferências a Instituições Privadas

-

-

Transferências a Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências a Consórcios Públicos

-

-

Transferências ao Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada a Entes

-

-

Outras Transferências e Delegações Concedidas

-

-

-

-

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas

-

-

Perdas com Alienação

-

-

Perdas Involuntárias

-

-

Incorporação de Passivos

-

-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Transferências e Delegações Concedidas

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
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2015
Desincorporação de Ativos

2014
-

-

-

-

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

-

-

Contribuições

-

-

-

-

Custo das Mercadorias Vendidas

-

-

Custos dos Produtos Vendidos

-

-

Custo dos Serviços Prestados

-

-

229.420,32

-

Premiações

-

-

Resultado Negativo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Incentivos

-

-

Subvenções Econômicas

-

-

Participações e Contribuições

-

-

Constituição de Provisões

-

-

229.420,32

-

-229.420,32

-

Tributárias

Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2015

2014
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$7,92
ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
2015

3$66,92
2015

2014

ESPECIFICAÇÃO

4.767.238,40

4.929.633,99

-

2014
-

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

-

-

-

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

-

-

Créditos Tributários a Receber

-

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

-

-

Clientes

-

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

-

-

Créditos de Transferências a Receber

-

Obrigações de Repartição a Outros Entes

-

-

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

Provisões de Curto Prazo

-

-

Dívida Ativa Tributária

-

Demais Obrigações a Curto Prazo

67.024,73

-

Dívida Ativa Não Tributária

-

Créditos a Curto Prazo

4.929.633,99 PASSIVO CIRCULANTE

2015
67.024,73

Caixa e Equivalentes de Caixa

4.767.238,40

(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo

-

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

-

-

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

-

-

Estoques

-

-

VPDs Pagas Antecipadamente

-

ATIVO NÃO CIRCULANTE

-

62.803.858,99

62.803.858,99 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-

-

62.803.858,99

62.803.858,99

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo

-

-

62.803.858,99

62.803.858,99

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

-

-

Créditos Tributários a Receber

-

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

-

-

Clientes

-

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

-

-

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

Provisões de Longo Prazo

-

-

Dívida Ativa Tributária

-

Demais Obrigações a Longo Prazo

-

-

Resultado Diferido

-

-

67.024,73

-

Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo

Dívida Ativa Não Tributária

62.803.858,99

(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo

62.803.858,99

- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

-

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

-

Estoques

-

VPDs Pagas Antecipadamente

-

Investimentos
Participações Permanentes

-

-

-

-

Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial

-

Participações Avaliadas pelo Método de Custo

-

(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes

-

Propriedades para Investimento

-

-

Propriedades para Investimento

-

-

(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos

-

-

(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos

-

-

Investimentos do RPSS de Longo Prazo

-

-

Investimentos do RPSS de Longo Prazo

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS

-

-

-

-

Demais Investimentos Permanentes

ESPECIFICAÇÃO

2015

2014

Patrimônio Social e Capital Social

-

-

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

-

-

Reservas de Capital

-

-

Ajustes de Avaliação Patrimonial

-

-

Reservas de Lucros

-

-

Demais Reservas

-

-

67.504.072,66

67.733.492,98

Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-229.420,32

-

67.733.492,98

67.733.492,98

-

-

67.504.072,66

67.733.492,98
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3$66,92
-

ESPECIFICAÇÃO

2015

2014
ESPECIFICAÇÃO

Demais Investimentos Permanentes

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.

-

-

-

-

-

-

Bens Móveis

-

-

(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis

-

-

-

-

Bens Imóveis

-

-

(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis

-

-

-

-

-

-

Softwares

-

-

(-) Amortização Acumulada de Softwares

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares

-

-

-

-

Marcas, Direitos e Patentes Industriais

-

-

(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.

-

-

-

-

Direitos de Uso de Imóveis

-

-

(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis

-

-

(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis

-

-

-

-

Imobilizado
Bens Móveis

Bens Imóveis

Intangível
Softwares

Marcas, Direitos e Patentes Industriais

Direitos de Uso de Imóveis

Diferido
Diferido

2015

2014

-

(-) Amortização Acumulada

-

TOTAL DO ATIVO

67.571.097,39

67.733.492,98 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO
2015

ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE

2014

ESPECIFICAÇÃO

4.767.238,40

4.929.633,99 PASSIVO FINANCEIRO

62.803.858,99

62.803.858,99 PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

2015

$7,92

2014

71.460,63

- SALDO PATRIMONIAL

364.874,44

-

-182.437,22

67.499.636,76

67.551.055,76

3$66,92

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
2015

2014

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

67.733.492,98

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

4XDGURGH&RPSHQVDo}HV

67.571.097,39

2015

2014

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
-

- SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

-

-
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$7,92

3$66,92

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
2015

2014

2015

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
Execução dos Atos Potenciais Ativos

2014

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
-

-

-

-

Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

-

-

Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut

-

-

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong

-

-

Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên

-

-

Direitos Contratuais a Executar

-

-

Obrigações Contratuais a Executar

-

-

Outros Atos Potenciais Ativos a Executar

-

-

Outros Atos Potenciais Passivos a Executar

-

-

-

- TOTAL

-

-

TOTAL

Execução dos Atos Potenciais Passivos

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários

-

Recursos Vinculados

4.695.777,77

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
TOTAL

4.747.196,77
-51.419,00
4.695.777,77
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Patrimônio/ Capital
Social

Adiant. para Futuro
Reserva de Capital
Aumento de
Capital (AFAC)

Reservas de
Lucros

Resultados
Acumulados

Demais Reservas

Ajustes de
Avaliação

Ações/Cotas em
Tesouraria

Total

Saldo Inicial do Exercício 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variação Cambial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajustes de Exercício Anterior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumento/Redução de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajuste de Avaliação Patrimonial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultado do Exercício

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Constituição/Reversão de Reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Final do Exercício 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Especificação

Patrimônio/ Capital
Social

Adiant. para Futuro
Reserva de Capital
Aumento de
Capital (AFAC)

Reservas de
Lucros

Resultados
Acumulados

Demais Reservas

Ajustes de
Avaliação

Ações/Cotas em
Tesouraria

Total

Saldo Inicial do Exercício 2015

-

-

-

-

-

67.733.492,98

-

-

67.733.492,98

Variação Cambial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajustes de Exercício Anterior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumento/Redução de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajuste de Avaliação Patrimonial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultado do Exercício

-

-

-

-

-

-229.420,32

-

-

-229.420,32

Constituição/Reversão de Reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Final do Exercício 2015

-

-

-

-

-

67.504.072,66

-

-

67.504.072,66
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SUBTITULO

41232 - FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV. DE TELECOMUNICOES - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

EXERCICIO
2015

PERIODO
Anual

EMISSAO
17/02/2016

PAGINA
1
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2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

2014

-162.395,59

-

2.259.479.229,26

-

1.780.542.584,87

-

-

-

1.075.844.948,27

-

678.503.157,29

-

Receita Agropecuária

-

-

Receita Industrial

-

-

998.608,77

-

-

-

25.195.870,54

-

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências Correntes Recebidas

-

-

478.936.644,39

-

-

-

INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial

Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais

Outros Ingressos das Operações
Ingressos Extraorçamentários
Restituições a Pagar

-

Passivos Transferidos

-

Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas

250.863,81

-

Arrecadação de Outra Unidade

-

Variação Cambial

-

Valores para Compensação

-

Valores em Trânsito

-

DARF - SISCOMEX

-

Ajuste Acumulado de Conversão
Demais Recebimentos

478.685.780,58

-

-2.259.641.624,85

-

-162.395,59

-

Legislativo

-

-

Judiciário

-

-

Essencial à Justiça

-

-

Administração

-

-

Defesa Nacional

-

-

Segurança Pública

-

-

Relações Exteriores

-

-

Assistência Social

-

-

Previdência Social

-

-

Saúde

-

-

Trabalho

-

-

Educação

-

-

DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
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2015

2014

Cultura

-

-

Direitos da Cidadania

-

-

Urbanismo

-

-

Habitação

-

-

Saneamento

-

-

Gestão Ambiental

-

-

Ciência e Tecnologia

-

-

Agricultura

-

-

Organização Agrária

-

-

Indústria

-

-

Comércio e Serviços

-

-

-162.395,59

-

Energia

-

-

Transporte

-

-

Desporto e Lazer

-

-

Encargos Especiais

-

-

(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento

-

-

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

-

-

Outros Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

A Estados e/ou Distrito Federal

-

-

A Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências Concedidas

-

-

-2.259.479.229,26

-

-

-

Comunicações

Juros e Encargos da Dívida

Transferências Concedidas
Intergovernamentais

Outros Desembolsos das Operações
Dispêndios Extraorçamentários
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores

-

Pagamento de Passivos Recebidos
Transferências Financeiras Concedidas

-1.080.701.250,84

Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade

-

-1.178.777.978,42

-

Variação Cambial

-

Valores Compensados

-

Valores em Trânsito

-

Ajuste Acumulado de Conversão

-

Demais Pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-

-

-

-

Alienação de Bens

-

-

Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

-

Outros Ingressos de Investimentos

-

-

INGRESSOS
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2015
DESEMBOLSOS

2014
-

-

Aquisição de Ativo Não Circulante

-

-

Concessão de Empréstimos e Financiamentos

-

-

Outros Desembolsos de Investimentos

-

-

-

-

-

-

Operações de Crédito

-

-

Integralização do Capital Social de Empresas Estatais

-

-

Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernamentais

-

-

Outras Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

-

-

Amortização / Refinanciamento da Dívida

-

-

Outros Desembolsos de Financiamento

-

-

-162.395,59

-

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.929.633,99

-

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

4.767.238,40

-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS

Intergovernamentais

Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO DE
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – FUST - EXERCÍCIO
DE 2015

Contexto Operacional

O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações criado pela Lei nº 9.998, de 17 de
agosto de 2000 tem por objetivo proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo
exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização de serviços de
telecomunicações.
À Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel compete, dentre outras atribuições, elaborar e
submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a proposta orçamentária do FUST, para
inclusão no projeto de lei orçamentária anual e prestar contas da execução orçamentária e financeira do
Fundo.

Apresentação dos Balanços

As Demonstrações Contábeis constantes do SIAFI são regidas e apresentadas de acordo com a Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, observando as orientações constantes das Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público-NBC T 16 emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF.
A Análise dos Balanços priorizaram as movimentações relevantes ou que mereçam destaque no
exercício de 2015 em relação ao balanço financeiro, ao balanço orçamentário e às informações
relativas aos restos a pagar.

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Financeiro
O gráfico abaixo ilustra os valores e percentuais correspondentes a cada grupo de ingressos de recursos
constantes do Balanço Financeiro, seguido do detalhamento dos valores mais expressivos:

Receitas
Orçamentárias
R$ 1.780,5 milhões
78,63%

Transferências
Financeiras
Recebidas
Recebimentos
Extraorçamentários

R$ 4,9 milhões
0,22%

R$ 478,7 milhões
21,14%

Saldo do Exercício
Anterior
R$ 0,3 milhões
0,01%

Receitas Orçamentárias
Neste grupo em que os valores representaram 78,63% do total dos ingressos de 2015, observa-se que o
valor mais expressivo refere-se à receita vinculada que é composta pela Contribuição sobre a Receita
Operacional Bruta da prestação de serviços de telecomunicações FUST com 48,55%, seguida de
Outorga dos Serviços de Telecomunicações que contribuíram com 38,16%. As demais receitas
representam 1,15%, sendo 1,10% (Multa LGT) e 0,06% (Certificação). Quanto à receita ordinária, esta
corresponde a 12,14% referente à Desvinculação de Receita da União-DRU sobre a receita de
Contribuição do FUST.
Ressalte-se que as receitas de Multa LGT, Outorga dos Serviços de Telecomunicações e Certificação e
Homologação de Produtos de Telecomunicações, recebidas pelo FUST, são transferências legais de
recursos arrecadados pelo FISTEL na fonte 178.
As deduções dessa receita referem-se a valores restituídos em decorrência de pagamentos realizados a
maior ao FUST e às retificações das receitas realizadas no decorrer do exercício.
Para cumprimento do disposto no art. 7º do Decreto nº 3.624, de 05/10/2000 e o art. 51 da Lei
9.472/97, que estabelece o limite máximo de R$ 700 milhões para as destinações legais do FISTEL ao
FUST, houve uma dedução por parte da STN no valor de R$ 480,1 milhões.

Transferências Financeiras Recebidas
As Transferências Financeiras Recebidas tratam de recursos recebidos para pagamentos de restituições
e depósitos de terceiros identificados e classificados em suas respectivas receitas.
Recebimentos Extraorçamentários
Quanto aos Recebimentos Extraorçamentários, destaca-se a conta Demais Recebimentos que trata da
transferência de receita do FUST para ajustar o saldo excedente, em conformidade com o art. 7º do
Decreto nº 3.624/2000 e art. 51 da Lei 9.472/1997.
O gráfico abaixo ilustra os valores e percentuais correspondentes a cada grupo de dispêndios de recursos
constantes do Balanço Financeiro, seguido do detalhamento dos valores mais expressivos:

R$ 1.080,7 milhões

R$ 1.178,9 milhões
! "

R$ 0,05 milhões

#
$

#
#! %&

R$ 4,8 milhões

Despesas Orçamentárias
Vinculadas – referem-se a detalhamento de crédito orçamentário para empenho e pagamento de
despesas do FUST.
Transferências Financeiras Concedidas – Transferências Intragovernamentais para a Secretaria do
Tesouro Nacional referente a saldos patrimoniais da arrecadação do FUST.
Outros Pagamentos - Diz respeito à Receita Realizada subtraídos os valores das deduções de receitas
e a transferência intragovernamental.

Balanço Orçamentário
Resultado do Balanço
O quadro abaixo demonstra o resumo do referido Balanço, de acordo com a Lei 4.320/64 e NBC T
16.6, evidenciando uma insuficiência de arrecadação de 42,6%. Com relação à despesa, não incluindo
o valor de R$ 3.100,1 milhões referente à Reserva de Contingência, o qual representou praticamente
100% do total da despesa fixada, houve uma economia de despesa de 49,3%.
Valores em R$1,00
Descrição Previsão/Dotação
Realização/Execução
Resultado
%
dos Registros
Atualizada
3.100.152.274,00
1.780.542.584,87 -1.319.609.689,13 (42,6)
Receitas
3.100.152.274,00
51.419,90 3.100.100.855,00 100,0
Despesas
101.419,00
51.419,90
49.999,10 49,3
Despesas (*)
Fonte: Siafi 2015
(*) Evidenciação dos valores da Dotação Atualizada das Despesas, excluído o valor da Reserva de Contingência.

O gráfico abaixo demonstra a realização das receitas em função da previsão.

Previsão x Realização
Previsão da Receita
R$ 3.100,2 milhões

Realização da Receita
R$ 1.780,5 milhões

Restos a Pagar
O saldo remanescente da conta de Restos a Pagar refere-se a empenhos de exercícios anteriores,
emitidos para a execução do Plano de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo
Comutado em Instituições de Assistências às Pessoas com Deficiência Auditiva (PMU I), do qual são
repassados recursos para as concessionárias de telefonia para execução do Plano. A reinscrição ocorreu
tendo em vista que o processo de Prestação de Contas apresentado pelas Concessionárias encontra-se
na fase de análise para posterior autorização do ressarcimento de valores decorrentes da aplicação de

recursos do FUST. Não houve alteração no saldo dos valores de Restos a Pagar, que se mantêm o
mesmo desde 2011.
Descrição dos Registros
Reinscrição de RPNP A Liquidar
RPNP Pagos
RPNP A Liquidar
RPNP Liquidado a Pagar

Valores em R$1,00
182.437,22
157.959,69
4.435,90
20.041,63

Brasília – DF, fevereiro de 2016

Catarina da S.M.Gonçalves
Coordenadora de Contabilidade

Lourisvaldo José da Cruz
Contador

ANEXO II

RELATÓRIO DESONERAÇÕES - 2014
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