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Sistema Integrado de Administração Financeira
Sistema de Informações de Custos
9

SFUST
SIGEC
SISPES
SME
SMP
SNDC
SNOA
SOF
SOR
SP
SPR
SRC
SRF
STFC
STN
SUE
TAC
TCU
TFF
TFI
TI
TIC
TUP
UF
UG
UIT
UO
URA
UTE
VC
VPD
VU-M

Sistema de Acolhimento da Declaração do Fust
Sistema Integrado de Gestão de Créditos da Anatel
Sistema Esplanada Sustentável
Serviço Móvel Especializado
Serviço Móvel Pessoal
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
Sistema de Negociações das Ofertas de Atacado
Secretaria de Orçamento Federal
Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação
Processo de Sindicância Punitiva
Superintendência de Planejamento e Regulamentação
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
Taxa de Fiscalização de Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Instalação
Tecnologia de Informação
TecnologiaS da Informação e da Comunicação
Telefone de Uso Público
Unidade da Federação
Unidade Gestora
União Internacional de Telecomunicações
Unidade Orçamentária
Unidade Remota de Atendimento
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
O presente relatório tem por objetivo apresentar a análise do desempenho institucional e operacional
da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, durante o ano de 2017. Trata-se de demonstração
voltada aos órgãos de controle externo e à sociedade, quanto aos resultados obtidos, a partir da
implementação das atividades sob sua competência para o exercício financeiro de 2017.
Elaborado nos termos da Decisão Normativa – TCU nº 161, de 1º de novembro de 2017 e Portaria nº
65, de 28 de fevereiro de 2018, o Relatório está estruturado em 7 (sete) tópicos principais.
O primeiro capítulo traz uma “Visão Geral da Agência”. Aspectos como fundamento legal de criação
da Agência, sua estrutura, competências, descrição de processos finalísticos e mercado regulado são
abordados.
O Capítulo 2 levanta questões relativas ao “Planejamento Organizacional e Resultados” obtidos. À
luz das orientações governamentais, tais como Plano Plurianual PPA 2016-2019 (Plano Mais Brasil),
Políticas Públicas de Telecomunicações, contidas no Decreto nº 4.733/2003, apresenta-se o Plano
Estratégico da Anatel, documento este que contém os objetivos institucionais que deverão ser
executadas pela Agência no período compreendido de 2015 a 2024, com vista à realização das
estratégias definidas para o cumprimento de sua missão.
Para a concretização do planejamento estratégico, o capítulo minucia as diretrizes orientadoras do
Plano Operacional 2017 e detalha as 35 iniciativas que o integram, inclusive no que diz respeito ao seu
grau de realização para o período.
No que diz respeito ao desempenho orçamentário, além das informações referentes à execução física e
orçamentária de cada ação, o Relatório apresenta os impactos das restrições orçamentárias e
financeiras impostas à Anatel em 2017, tais como as reduções da atividade fiscalizadora, de
participação em importantes fóruns de telecomunicações, de capacitação dos servidores, além de
cancelamento da prestação de alguns serviços de manutenção.
O Relatório se debruça sobre questões regulatórias relevantes, como a aprovação, em 2017, dos novos
modelos dos contratos de concessão do Serviço de Telefonia Fixa Comutada nas modalidades de
serviço Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI). A proposta de
alteração dos Contratos de Concessão teve como premissas a preservação do equilíbrio econômicofinanceiro, a simplificação dos termos contratuais e a estabilidade regulatória. Para os próximos anos,
a Agência volta-se às perspectivas de reavaliação das concessões de telefonia fixa no país, de forma a
que sejam avaliados alguns possíveis cenários de evolução setorial para as concessões do STFC, desde
logo.
Ainda neste capítulo, faz-se um apanhado relativamente ao acompanhamento do estoque de multas
aplicadas traçando-se um paralelo entre o total constituído e o efetivamente arrecadado.
Para o desfecho do capítulo incluiu-se ainda um panorama geral da atuação de algumas das áreas
finalísticas da Agência, a saber, Superintendência de Planejamento e Regulamentação,
Superintendência de Fiscalização, Superintendência de Controle de Obrigações, Superintendência de
Relação com os Consumidores e Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação.
A Superintendência de Planejamento e Regulamentação (SPR) coordenou atividades voltadas à
evolução do arcabouço regulatório das telecomunicações, em conjunto com as demais áreas técnicas
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da Anatel, por meio de estudos de impacto regulatório e de proposição de instrumentos normativos
modernos, elaborados sob a ótica da simplificação, racionalidade, transparência e participação social.
A Superintendência de Fiscalização (SFI) atuou com base no Plano Operacional de Fiscalização de
2017, tendo em vista, especialmente, as diretrizes que priorizaram, temas como a prevenção de risco à
vida, relações de consumo, expansão de redes e monitoramento da qualidade.
A Superintendência de Relações com os Consumidores (SRC) direcionou esforços ao aprimoramento
da educação para o consumo e à continuidade no diálogo com órgãos e entidades atuantes na defesa do
consumidor. O Portal do Consumidor passou por reformulações e buscou-se uma comunicação direta
com o consumidor por meio de mídias sociais e tutoriais.
A Superintendência de Controle de Obrigações (SCO) tem como competências regimentais, dentre
outras, acompanhar e controlar obrigações. Em 2017, em especial, a SCO esteve empenhada em atuar
na negociação e análise dos Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TACs), nos
esforços relacionados à conclusão dos processos relativos às medidas cautelares sobre a qualidade dos
serviços, no acompanhamento das obrigações relacionadas ao STFC, SMP e SeAC, no
acompanhamento das condições de continuidade na prestação do STFC das concessionárias do Grupo
Oi e Sercomtel e na gestão de todo o processo de instrução de Procedimentos para Apuração de
Descumprimento de Obrigações (Pados) e multas aplicadas.
A Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação (SOR) primou pela desburocratização em
questões como certificação de produtos, outorga para prestação de serviços de telecomunicações e
licenciamento de estações por pequenos prestadores de serviços de telecomunicações, de forma a
incentivar a competição no setor.
O Capítulo 3 apresenta aspectos relativos à “Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos”
da Agência, como as estruturas internas de controle – Auditoria Interna, Corregedoria, Comissão
Interna de Tecnologia da Informação (CITI), Conselho Consultivo, Ouvidoria e Corregedoria. Neste
capítulo, aspectos relevantes da atuação desses órgãos, incluindo normatização específica, atribuições
desempenhadas e existência de independência na atuação.
O capítulo também fornece informações sobre o Conselho Diretor da Agência, sua composição,
mandato e atuação dos Conselheiros, além de esclarecer sobre os mecanismos de ciência pelo
Colegiado quanto às recomendações da Auditoria Interna.
No âmbito dos instrumentos de gestão correlacionados, ganha destaque a Política de Gestão de Riscos,
em fase de implementação, como um desdobramento da evolução de seu planejamento estratégico, o
que inclui identificação, avaliação e opções de tratamento dos riscos.
O Capítulo 4, “Áreas Especiais da Gestão”, tem como foco diferentes vertentes relacionadas à gestão
na Agência.
No âmbito da gestão de pessoas, são trazidas informações sobre os recursos humanos em atuação na
Anatel, inclusive no que diz respeito (i) à contratação de estagiários, prestadores de serviços
terceirizados e consultores, e (ii) à estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas, despesas de
pessoal e gestão de riscos relacionados a pessoal.
Depois, trata da gestão do patrimônio e da infraestrutura da Anatel, com informações sobre a frota de
veículos e sobre os bens imóveis ocupados pela Agência, inclusive aqueles locados de terceiros.
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O capítulo aborda, ainda, aspectos relativos à gestão de Tecnologia da Informação –principais sistemas
em operação na Agência, sua criticidade para a realização das atividades e instrumentos de
planejamento específicos na área de TI.
No que tange à gestão ambiental e de sustentabilidade, o Relatório apresenta as ações empreendidas
pela Anatel nesse sentido, com destaque para a elaboração do Manual de Sustentabilidade de
Licitações implementado na Agência.
Ainda em matéria de gestão, são abordados aspectos ligados aos fundos cuja competência para
arrecadação é da Anatel – Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) e Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).
O quinto capítulo encarrega-se de informar sobre o “relacionamento da Anatel com a sociedade”.
Nos últimos anos, a Anatel tem direcionado esforços para entregar à sociedade serviços de forma
transparente, acessível, com atendimento célere e de qualidade. Exemplo disso é a utilização de mídias
eletrônicas para aproximar-se aos cidadãos; existência de Portal destinado exclusivamente aos
Consumidores; transmissão das reuniões do Conselho Diretor; manifestação oral nas reuniões do
Conselho Diretor; reformulação da Carta de Serviços; além da possibilidade de acesso a toda
documentação produzida pela Agência de forma eletrônica.
O sexto capítulo destina-se a prestar informações sobre o desempenho financeiro e informações
contábeis.
O Capítulo 7 trata das “determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União
direcionadas à Anatel”. No Exercício de 2017, o Tribunal de Conta da União exarou cinco acórdãos,
que geraram 19 determinações e oito recomendações para a Anatel.
Por fim, o Capítulo 8 “Outras informações” atende as determinações do Tribunal de Contas da
União relacionadas às questões que devem ser incluídas no Relatório de Gestão 2017 por força de
acórdãos emitidos pela Corte de Contas.
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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) como entidade integrante da Administração Pública
Federal indireta, atualmente vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações - MCTIC, submetida a regime autárquico especial, com a função de órgão regulador
das telecomunicações.
A Anatel tem como missão regular o setor de telecomunicações para contribuir com o
desenvolvimento do Brasil e tem como valores a capacitação institucional, segurança regulatória,
transparência e participação social.
O objetivo da Agência é 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 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
prestados em regime público e privado;
Representar o Brasil nos organismos internacionais de telecomunicações;
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 Lei Geral de Telecomunicações (LGT), Lei nº .9472/1997, em seu art. 8º, 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”.
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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.
Para tratar do funcionamento da Anatel, 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.
Posteriormente, 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 das empresas do setor.
1.3

Ambiente de Atuação

O mercado brasileiro de telecomunicações é caracterizado por sua elevada dinamicidade. Nos últimos
anos, as transformações percebidas no âmbito das tecnologias da informação e da comunicação – TICs
têm reconfigurado as relações econômicas e sociais. Essas transformações estão criando um ambiente
fortemente baseado em redes IP, abrindo novas oportunidades de modelos de negócios e serviços. O
processo de convergência de redes tem movido os serviços de TICs tradicionalmente prestados por
diversas plataformas para um mundo all-IP, em que a “nuvem” é capaz de potencializar novos
serviços.
Assim, amplia-se o conceito de conectividade para algo massivo e com oportunidades ilimitadas em
um horizonte caracterizado pelo predomínio da chamada “Internet das Coisas”. Por sua vez, os
usuários têm disponível uma infinidade de aplicativos que podem ser empregados em qualquer
situação da vida cotidiana, em qualquer lugar.
Dessa forma, os tradicionais serviços de telecomunicações, principalmente os serviços de telefonia
fixa, perdem atratividade em detrimento de novas soluções de comunicação. Grosso modo, esse
fenômeno tem sido notado nos indicadores setoriais nos últimos anos. Conforme dados coletados pela
Agência, em dezembro de 2017 o País contava com 40,7 milhões de acessos do Serviço Telefônico
Fixo Comutado (STFC) em serviço – redução de 2,96% em relação a 2016. Essa diminuição no
número de acessos de telefonia fixa afetou tanto as empresas concessionárias que perderam 4,48% de
sua base, quanto as empresas autorizadas que registraram queda de 0,78% no número de acessos.
Em 2017, a Região Sudeste concentrava 60,70% dos acessos do STFC, seguida pela Região Sul
(17,18%) e pela Região Nordeste (11,32%). 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 (5,41%) e Nordeste (6,37%).
O Estado de São Paulo permanecia, com a maior densidade do serviço (34,03%), enquanto o
Maranhão possuía a menor (4,31%). A maior queda desse indicador foi registrada no Amapá (10,13%)
e o menor, em Santa Catarina (0,1%). Nota-se, portanto, que o número de acessos da telefonia fixa tem
diminuído nos últimos anos e, de forma específica, no ano de 2017, em razão da redução dos acessos
tanto das concessionárias quanto das autorizadas.
Na telefonia móvel, o Brasil encerrou 2017 com 236,5 milhões de acessos do Serviço Móvel Pessoal
(SMP), número 3,11% menor se comparado com 2016. Ainda ao final de 2017, o Brasil contava com 3
milhões de acessos exclusivos de dados banda larga e 15,2 milhões de acessos M2M (máquina para
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máquina). Desses acessos, 6,3 milhões se enquadraram no Decreto nº 8.284/2014, de desoneração de
acessos M2M. Os acessos com tecnologia 4G totalizavam 102,2 milhões de acessos em dezembro de
2017, aumento de 70,1% em relação a 2016.
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
(VU-M), e ainda não se pode deixar de mencionar a competição com plataformas nativas da internet
de mensageria, também conhecidas com empresas OTT (Over-The-Top). Diante de maior ociosidade
de uso do recurso de numeração, as empresas empenham-se em realizar uma limpeza de assinantes. As
prestadoras de telefonia móvel revisam sua base de assinantes porque incidem anualmente sobre a base
de assinantes 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).
É importante reforçar que à medida que a cobertura de dados móveis é expandida e os smartphones
são massificados, a população tem acesso a novas soluções de comunicação, como os aplicativos de
mensagens (Whatsapp, Snapchat e FaceMessenger, por exemplo), mitigando as consequências do
efeito clube. Em outras palavras, independentemente da rede de destino, um número significativo de
usuários se comunicam por meio de aplicativos. Um novo vetor de competição é imposta às
operadoras de rede, mas por agentes externos ao tradicional mercado de operação de rede de
telecomunicações.
Em termos de acessos por tipo de rede, a quantidade de acessos de banda larga móvel (que inclui as
tecnologias WCDMA e LTE, além dos terminais de dados) teve crescimento de 2,80% no último ano.
Paralelamente, os acessos GSM – incluindo acessos 2G – tiveram redução de 31,94%, indicando uma
importante migração para o uso de terminais com suporte a maiores velocidades de conexão.
Em um natural processo de evolução tecnológico, 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. Em outras palavras, o mercado móvel brasileiro está, simultaneamente, ampliando
a cobertura e realizando a atualização tecnológica da rede legada. Adicionalmente, 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 - Short Message Service por aplicações instaladas pelos próprios usuários em seus terminais. O
consumo de conteúdo e o uso de mensagens de texto na telefonia móvel estão passando para as mãos
dos aplicativos de comunicação instalados nos dispositivos.
Por sua vez, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), associado ao provimento de acesso fixo à
banda larga, teve, em dezembro de 2017, crescimento de 7,15% em relação ao ano anterior,
contabilizando 1,91 milhão de acessos novos. Dessa forma, o serviço de telecomunicações para a
oferta de acesso fixo à internet em banda larga encerrou o ano com 28,7 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 – quantidade de
acessos por 100 domicílios – ainda permanece consideravelmente baixa nas regiões Norte (20,51) e
Nordeste (19,92) do Brasil. Essas regiões apresentam densidade abaixo da média nacional (41,39). O
Sudeste (55,06) permanece com a maior densidade do serviço.
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Em relação ao número de empresas, com crescimento de 21,33% em relação a 2016, o Brasil fechou
2017 com 8.628 empresas autorizadas a prestar o Serviço de Comunicação Multimídia. Em geral, parte
significativa desse universo de empresas é caracterizado pela presença de pequenas empresas de
telecomunicações. Em função disso, em 2017, a Anatel aprovou novas regras associadas à isenção de
autorização trazidas pela Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017, a qual estabeleceu que independe
de autorização a prestação do SCM por empresas com até 5 mil acessos em serviço nos casos em que
as redes de telecomunicações de suporte à exploração do serviço utilizem exclusivamente meios
confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita. Assim, realizou-se uma
desburocratização para pequenas empresas. Mesmo neste contexto, foi possível verificar uma
expansão das autorizações de SCM.
Porém, o aumento no número de prestadoras ainda não foi suficiente para alterar a estrutura de
mercado do Serviço de Comunicação Multimídia (banda larga fixa) que, no final de 2017, continuava
concentrado nos grandes grupos econômicos que possuem concessionárias do Serviço Telefônico Fixo
Comutado.
O segmento de TV por Assinatura apresentou, em 2017, decréscimo de 4,47% em relação ao ano
anterior. O Brasil encerrou 2017 com 17,9 milhões de assinaturas dos serviços de TV paga. Com esse
resultado, o País encerrou o ano com 25,9 assinaturas para cada grupo de cem domicílios.
Entre 2016 e 2017 houve redução na planta de assinantes da TV por Assinatura no País, com uma
diminuição de 839,9 mil assinantes. A região Sudeste continua concentrando a maior parte dos
assinantes, com 61,38%, apesar de ter apresentado a maior redução, 5,09% dos assinantes.
Com relação à infraestrutura de telecomunicações, o País também avançou. Continuaram 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 continuou 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.
Além disso, a Agência acompanha o desenvolvimento da padronização das redes móveis 5G, que serão
capazes de proporcionar altíssimas velocidades de transmissão e suportar número massivo de
dispositivos conectados.
No que tange à ampliação do acesso e uso dos serviços, houve, sem dúvida, avanços importantes nos
últimos anos. 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.
Diante do exposto, constata-se, portanto, que os próximos anos trazem inúmeras oportunidades e
desafios regulatórios, os quais 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.
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Nesse contexto e em conformidade com o 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;
• 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 das prestadoras de telecomunicações;
• 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 para 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;
 coordenação da participação do Brasil nos organismos internacionais de telecomunicações;
• disseminação de dados e informações setoriais.
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 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
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ampliação do acesso aos serviços de telecomunicações em regiões remotas ou de difícil alcance por
infraestrutura terrestre.
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 têm garantido a
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. Dentre as obrigações, estão 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, a Anatel detém a competência de fiscalização de determinados aspectos dos serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, algumas delas delegadas pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 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.
Os investimentos na compra e atualização de instrumentos, equipamentos e sistemas de medição
permitiram o devido acompanhamento da prestação dos serviços de telecomunicações em grandes
eventos, como a Copa do Mundo, Olimpíadas e Paralimpíadas. 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. Porém, a manutenção da capacidade de fiscalização é
constante, principalmente diante de novos desafios, tais como os acompanhamentos dos TACs e das
empresas em estado de vigilância de acompanhamento econômico-financeiro.
O acompanhamento das obrigações assumidas ou impostas às prestadoras de serviços de
telecomunicações vale-se dos resultados obtidos em fiscalização e dos dados recebidos diretamente das
prestadoras. As diversas prestadoras de telecomunicações são objeto de sistemático acompanhamento
preventivo 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. Já o controle
das obrigações, por sua vez, avalia as infrações praticadas e resulta no devido sancionamento,
considerando a natureza e a gravidade da infração, o quantitativo de usuários afetados, a vantagem
eventualmente auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e
reincidência e o porte da prestadora.
As irregularidades cometidas fundamentam a adoção de medidas para correção dos problemas
identificados, aplicação de multas e outras sanções, decretação de extinção de outorga e/ou de
realização de 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.
Em meados de 2015, com vistas a atender ao item 9 da Agenda Regulatória do Biênio 2015-2016
referente à reavaliação dos procedimentos de acompanhamento e controle de obrigações, aprovada
pela Portaria nº 1.003, de 11 de dezembro de 2015, iniciou-se um processo de revisão do procedimento
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de acompanhamento e controle da Anatel, previsto no art. 79 do Regimento Interno da Agência,
visando tornar suas ações mais eficientes e incentivar a correção das condutas pelas empresas do Setor.
Tal reavaliação abrange não só a sistematização de análise, acompanhamento e controle da prestação
do serviço, como também a modernização da fiscalização da Agência. O projeto, denominado
Evolução do modelo de acompanhamento, fiscalização e controle (Fiscalização Regulatória), tem
como diretrizes a priorização da atuação, com foco/orientação por resultados, coordenação e
integração entre as áreas internas, eficácia e eficiência da atuação e atuação responsiva. A proposta
para aprovação de Consulta Pública, encontra-se atualmente no Conselho Diretor da Anatel.
Outra atividade de grande importância realizada pela Anatel é o contínuo monitoramento do cenário
econômico do setor, de forma a resguardar o processo competitivo, 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 vistas 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 e
estabelecer assimetrias para as prestadoras detentoras de Poder de Mercado Significativo (PMS),
sobretudo por meio da obrigação de oferta e homologação de condições de infraestrutura controlada
pelos Grupos com PMS.
Nesse ponto, a Anatel colocou em consulta pública a Revisão do Plano Geral de Metas de Competição
(PGMC) e a proposta de Regulamento de Homologação de Ofertas de Referência de Produtos de
Atacado (RHORPA), inovando ao categorizar os municípios por grau de rivalidade. Além de permitir
uma dosagem mais acurada das medidas regulatórias assimétricas para promoção da competição, essa
categorização também poderá auxiliar outras frentes de atuação da agência, como o acompanhamento
da qualidade dos serviços prestados. E ainda, estabelecer as condições para que as ofertas elaboradas
por Grupos com PMS sejam homologadas.
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. Ao final de dezembro de 2017, a proposta de Reavaliação
da regulamentação sobre interconexão foi encaminhada para aprovação no Conselho Diretor.
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-se 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 além do encaminhamento de 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 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
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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 promover maior satisfação dos usuários dos
serviços.
1.4

Organograma Funcional

Com o objetivo de ampliar sua eficiência na regulação dos serviços de telecomunicações no
Brasil, a Anatel organiza sua atuação por meio de processos. O organograma abaixo apresenta a atual
estrutura da Agência.
Figura 1.4 - Organograma Funcional da Anatel
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Quadro 1.4 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas
Área/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Superintendência
de Planejamento e
Regulamentação

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.

Superintendência
de Outorga e
Recursos à
Prestação

Superintendência
de Controle de
Obrigações

Superintendência
de Fiscalização

realizar os processos de licitação para
outorgar concessão, permissão e
autorização para exploração de serviços de
telecomunicações, e de autorização de uso
de radiofrequências; supervisionar e
administrar o uso do espectro de
radiofrequência, dos recursos para a
exploração de satélites e de recursos de
numeração; certificar e homologar
produtos de comunicação e sistemas de
telecomunicações, habilitar laboratórios e
designar organismos certificadores;
realizar os processos de licitação para
conferência de direito de exploração de
satélite brasileiro.
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.

Titular

Cargo

Período de
Atuação

Nilo Pasquali

Superin
tendente Substituto

de
11/novembro/2016
a 1º/janeiro/2017

Maria Lucia
Ricci Bardi

Superin
tendente

de 2/janeiro/2017 a
7/novembro/2017

Superin
tendente –
Substituto
Superin
tendente

de
8/novembro/2017
a
14/dezembro/2017
desde
15/dezembro/2017

Superin
tendente

desde
janeiro/2015

Superin
tendente

de setembro/2015
a 1º/janeiro/2017

Osmar
Bernardes da
Silva Junior

Superin
tendente

desde
2/janeiro/2017

Marcus
Vinicius
Paolucci

Superin
tendente

de maio/2013 a
1º/janeiro/2017

Juliano
Stanzani

Superin
tendente

desde
2/janeiro/2017

Nilo Pasquali

Vitor Elisio
Goes de
Oliveira
Menezes

Karla Crosara
Ikuma
Rezende

22

Área/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
Atuação

Superintendência
de Competição

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.

Carlos Manuel
Baigorri

Superin
tendente

de maio/2013 a
1º/janeiro/2017

Abraão
Balbino e
Silva

Superin
tendente

desde
2/janeiro/2017

Superintendência
de Relações com
os Consumidores

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

Elisa Vieira
Leonel Peixoto

Superin
tendente

desde maio/2013

Superintendência
de Gestão Interna
da Informação

gerir a infraestrutura de tecnologia da
informação, redes, serviços e sistemas de
informação e comunicação, necessários
ao desempenho das atividades
institucionais da Agência.

Guilherme
Carvalho
Chehab
Raphael
Garcia de
Souza

Superin
tendente –
Substituto

de 16/novembro de
2016 a
1º/janeiro/2017

Superin
tendente

desde
2/janeiro/2017

Superintendência
de Administração
e Finanças

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

Moises
Gonçalves

Superin
tendente

desde 16/ setembro/
2016
a
31/dezembro/2017

1.5

Macroprocessos Finalísticos

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

Produtos e Serviços

Principais Clientes

Gerir Regulamentação

Normas atuais para o setor
Análise de impacto regulatório

Acompanhar e
Controlar Obrigações

Análise e avaliação das
obrigações, Pados, TACs

Certificar e Homologar
Produtos

Produtos certificados

Gerir Recursos à
Prestação

Gestão de radiofrequência, órbita
e numeração.

Outorgar

Empresas outorgadas e estações
licenciadas

Fiscalizar

Ações de fiscalização

Sociedade, Prestadores de
Serviços de Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Prestadores de
Serviços de Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Prestadores de
Serviços de Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Prestadores de
Serviços de Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Prestadores de
Serviços de Telecomunicações,
Governo
Sociedade, Prestadores de
Serviços de Telecomunicações,
Governo

Subunidades
Responsáveis
Superintendência de
Planejamento e
Regulamentação
Superintendência de
Controle de
Obrigações
Superintendência de
Outorga e Recursos à
Prestação
Superintendência de
Outorga e Recursos à
Prestação
Superintendência de
Outorga e Recursos à
Prestação
Superintendência de
Fiscalização
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Macroprocessos

Produtos e Serviços

Principais Clientes

Subunidades
Responsáveis

Realizar Regulação
Econômica

Atos de aprovação de alteração
societária, Reajuste Tarifário,
Acompanhamento econômico das
empresas e do setor,
Implementação e
acompanhamento de medidas
regulatórias assimétricas nos
mercados de atacado,
Resolução de conflitos

Sociedade, Prestadores de
Serviços de Telecomunicações,
Governo

Superintendência de
Competição

Atendimento ao consumidor

Sociedade, Prestadores de
Serviços de Telecomunicações,
Órgãos de Defesa do Consumidor
e áreas finalísticas da Anatel

Superintendência de
Relações com os
Consumidores

Gerir e Acompanhar
Relações de Consumo

Com relação ao macroprocesso Gerir Regulamentação, de competência da Superintendência de
Planejamento e Regulamentação (SPR), o objetivo estratégico traçado é aprimorar e simplificar a
regulamentação setorial. Nesse sentido, o processo “elaborar regulamentação” envolve três
fases/produtos principais: i) Relatório de Análise de Impacto Regulatório (AIR); ii) Consulta Pública;
e/ou iii) Aprovação final. Em 2017, foram aprovadas 16 Resoluções, com vista à regulação dos
serviços de telecomunicações, com destaque para questões referentes ao uso do espectro de
radiofrequências, ao compartilhamento de infraestrutura, à facilitação da atuação dos pequenos
prestadores de serviços de telecomunicações e à transparência da atuação da Agência. Ademais, nove
regulamentos passaram por Consulta Pública em 2017. Tais informações encontram-se detalhadas no
item 2.9.1 deste Relatório.
Com relação ao macroprocesso Fiscalizar, de responsabilidade da Superintendência de Fiscalização
(SFI), ao final de 2017, do total de 8.131 ações de fiscalização previstas e não previstas, 6.320 foram
concluídas, o equivalente a 78%. Maiores detalhes acerca das atividades envolvidas no macroprocesso
Fiscalizar encontram-se no item 2.9.2 deste Relatório.
No que se refere ao macroprocesso Acompanhar e Controlar Obrigações, realizado na maior parte
pela Superintendência de Controle de Obrigações (SCO), são abrangidas atividades de análise e
avaliação de obrigações, instrução de processos de apuração de descumprimento de obrigações –
Pados e Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), entre outras.
A SCO, em conjunto com as Superintendências integrantes da Comissão de Negociação, deu
prosseguimento às atividades de coordenação das negociações e análise técnica dos Termos de
Compromisso de Ajustamento de Conduta, nos termos do art. 9.º do RTAC1, na realização, sobretudo,
de ajustes nos processos de negociação de TAC. O trabalho de apreciação, referente a mais de 3,3 mil
requerimentos de admissão de processos, contendo mais de 15,5 mil indícios de infrações, havia sido
em grande parte, concluído ao final do exercício anterior. Até o final do exercício de 2017, as
propostas de TAC da Oi e da Sercomtel haviam sido rejeitadas pelo Conselho Diretor, por meio do
Acórdão nº 507, de 23 de outubro de 2017 e do Acórdão nº 434, de 29 de setembro de 2017,
respectivamente. Os demais TACs em negociação na Agência, encontram-se em diligências para
garantir que estes estejam aderentes às recomendações e premissas estabelecidas no Acórdão nº
1

Regulamento de Celebração e Acompanhamento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, aprovado pela
Resolução nº 629, de 16 de dezembro de 2013 – Artigo 9º: “A negociação dos termos do TAC e a análise técnica sobre o
pedido formulado, com indicação das condições para a formalização do TAC ou as razões para a sua rejeição, ficará a
cargo de 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 presidirá.”
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2.121/2017-TCU-Plenário, de outubro de 2017 ou em análise na área técnica ou aguardando o
atendimento de providências solicitadas à proponente. Outras informações encontram-se detalhadas no
item 2.9.3 deste Relatório.
No macroprocesso Certificar e Homologar Produtos, de responsabilidade da Superintendência de
Outorga e Recursos à Prestação (SOR), são executadas as atividades de certificação e homologação de
produtos de comunicação e sistemas de telecomunicações, de proposição de habilitação de laboratórios
e de designação de organismos certificadores e de controle da conformidade dos produtos de
comunicação e sistemas de telecomunicações. Em 2017:
 Foram expedidas mais de 6,6 mil homologações de certificados de conformidade, o que
representa mais de 10 mil novos produtos para telecomunicações disponíveis ao mercado,
sendo a grande maioria (mais de 50%) das homologações expedidas para transceptores de
radiação restrita;
 Foi realizado o 21º Fórum de Certificação de Produtos para Telecomunicações (FCPT), em
Brasília, que contou com a participação de mais de 300 pessoas, representando fabricantes,
laboratórios, organismos de certificação designados (OCD), associações, operadoras de
telecomunicações, entre outros;
 Propôs-se, em parceria com a SPR, a elaboração/alteração de diversos regulamentos que
envolvem atribuição, destinação e condições de uso do espectro radioelétrico, radiodifusão,
certificação e homologação de produtos, e numeração. Dentre esses, destacam-se a
regulamentação sobre o Preço Público de Direito de Exploração de Satélite (PPDESS), o
Regulamento geral sobre o processo de Avaliação da Conformidade e de Homologação de
produtos de telecomunicações e o Regulamento Geral de Numeração;
 Iniciou-se, em razão de determinação do Conselho Diretor, a expedição de Requisitos Técnicos
voltados à certificação de produtos, que permitirá a adequação tecnológica dos requisitos de
forma mais célere e simplificada. Nesta linha, iniciou-se também a transcrição das Práticas
Telebrás, as quais serão transformadas para Requisitos Técnicos.
Com relação ao macroprocesso Gerir Recursos à Prestação, são exercidas atividades relativas à
administração e controle do uso dos recursos de numeração, bem como pela administração e controle
do uso do espectro de radiofrequência, propondo a atribuição, a destinação e as condições de uso de
faixas de radiofrequência; administração dos recursos necessários à exploração de satélites, realizando
os procedimentos de coordenação e notificação de redes de satélites e estabelecendo suas condições de
uso; e regulamentação técnica e elaboração e manutenção de planos de distribuição de canais
referentes aos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, seus auxiliares, correlatos e
ancilares. Em 2017:
 Viabilizou-se, em 2017, o suporte ao tratamento de 19 interferências em 9 satélites
geoestacionários que ofertam capacidade no País;
 Foram analisadas mais de 8 mil redes de satélites constantes das seções especiais e partes xS
das BR IFICs (BR International Frequency Information Circular), o que gerou 231
correspondências para realização de coordenações;
 Foram iniciados 6 processos de coordenação de satélite, manutenção de 44 processos de
coordenação e notificação de 7 processos de coordenação ante a União Internacional de
Telecomunicações (UIT), além do fornecimento de apoio técnico à entrada em operação de 5
satélites brasileiros;
 Licenciou-se 58,6 mil estações terrenas fixas em bloco em banda Ka;
 Expediu-se nove Atos de autorização de radiofrequências adicionais associado a direitos de
exploração de satélites estrangeiros, além da realização das análises técnicas para
licenciamento de 59 estações terrenas a bordo de embarcações;
 Foram analisados mais de 1,8 mil processos referentes aos serviços de radiodifusão e
publicadas 11 Consultas Públicas para alteração de Planos Básicos de canais de radiodifusão.
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Propôs-se, em parceria com a SPR, a elaboração/alteração de diversos regulamentos que
envolvem atribuição, destinação e condições de uso do espectro radioelétrico e radiodifusão.
Dentre esses, destaca-se a regulamentação sobre o Preço Público de Direito de Exploração de
Satélite (PPDESS).

No que se refere ao macroprocesso Outorgar, são executados os processos de licitação, outorga e
expedição de autorização para exploração de serviços de telecomunicações e de autorização de uso de
radiofrequência, inclusive de uso temporário do espectro, além do gerenciamento de alterações nos
respectivos contratos, termos e atos, bem como a gestão do licenciamento de estações. Em relação
aos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, seus auxiliares, correlatos e ancilares, são
expedidas as autorizações de uso de radiofrequência, além da análise de projetos técnicos e suas
alterações, aprovação de uso de instalações de estações de uso de equipamentos e de licenciamento
para funcionamento de estações. Em 2017:
 Foram outorgadas 13.568 novas entidades para a prestação de serviços de telecomunicações,
sendo 45% referentes ao serviço de radio do cidadão (PX), 13% relativo ao serviço de
radioamador (PY), 11% ao Serviço de Comunicação Multimídia e 31% referente aos demais
serviços;
 Foram expedidas 353 Autorizações de Uso Temporário do Espectro, com 100% de
atendimento da solicitação antes do início da realização do evento. Muitas dessas solicitações
foram realizadas no próprio dia do evento e, ainda assim, foram atendidas;
 Foram licenciadas 38,1 mil estações fixas, distribuídas para o Serviço Limitado Privado (43%),
o Serviço Móvel Pessoal (10%), o Serviço de Radiação Restrita (7%) e para os demais serviços
(40%). Destaca-se, em 2017, o início do licenciamento em bloco das estações do tipo Very
Small Aperture Terminal (VSAT) que, com a banda Ka, registrou aumento significativo do
número de licenciamentos. Além de licenciadas 89, 2 milhões de estações móveis, sendo
99,83% referentes ao Serviço Móvel Pessoal;
 Recebeu-se quase 1.000 cadastros de entidades para prestação do Serviço de Comunicação
Multimídia, nova modalidade incluída pela Resolução nº 680/2017 (dispensa de autorização);
 Redução significativa do prazo médio de outorga: Serviço de Comunicação Multimídia (SCM):
até 20 dias; Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC): até 20,5 dias para conclusão do
processo; SeAC: 20,8 dias; e, Serviço Limitado Privado (SLP): 28,5 dias.
Com relação ao macroprocesso Realizar Regulação Econômica, podemos destacar algumas
atividades realizadas no ano de 2017. A primeira delas foi a revisão do Plano Geral de Metas de
Competição (PGMC), que se dividiu em quatro etapas: (i) análise dos mercados de varejo; (ii) análise
dos mercados de atacado; (iii) definição de medidas regulatórias assimétricas; e (iv) designação dos
grupos com Poder de Mercado Significativo. A proposta para Consulta Pública foi aprovada em
dezembro de 2016.
Para o monitoramento do mercado de atacado, a Anatel conta com o Sistema de Negociações das
Ofertas de Atacado (SNOA), um sistema para a comercialização obrigatória dos produtos de atacado
por parte das prestadoras detentoras de PMS, que tem assegurado a transparência e o tratamento
isonômico nas negociações de insumos de atacadistas. Ao final de 2017, existiam 379 empresas
credenciadas, 37 empresas em processo de credenciamento e um total de 1.842 usuários registrados e
ativos, aptos a utilizarem a ferramenta. O quadro de negociações do sistema continua a ter como
insumo mais negociado o produto de Exploração Industrial de Linhas Dedicadas, seguido do
Compartilhamento de Torres e das Ofertas de Interconexão em Redes Móveis.
Outro aspecto importante foi o acompanhamento econômico-financeiro da Concessionária Oi e de seu
Processo de Recuperação Judicial de várias empresas do Grupo Oi, incluindo a emissão de Relatórios
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de Acompanhamento Econômico (RAECs) indicando a evolução e perspectivas econômico-financeiras
das empresas do Grupo Oi ao longo do exercício.
Também, além do acompanhamento econômico das demais operadoras do setor, através dos
respectivos RAECs, especial atenção demandou o caso da Sercomtel, que vem apresentando
deterioração crescente da sua situação econômico-financeira.
De maneira específica, dentro do macroprocesso acima citado, temos o processo Resolver Conflitos
entre Prestadores, em que foram decididos 39 processos de Reclamações Administrativas em primeira
instância, 7 em sede recursal e 39 foram arquivados. Ao final do exercício, havia em andamento na
Anatel 88 reclamações administrativas, cujos principais temas são:





Interconexão – Valores;
Interconexão – Fraude;
Interconexão – Técnico; e
Exploração Industrial de Linha Dedicada -EILD.

No tocante aos conflitos tratados no âmbito da Comissão de Resolução de Conflitos das Agências
Reguladoras dos Setores de Energia, Telecomunicações e Petróleo, durante o exercício de 2017, foram
decididos, em primeira instância, 45 processos, em segunda instância foram 4 decisões definitivas da
Comissão e ao final desse ano, 1 disputa foi definitivamente arquivada. Ao final do exercício, estavam
em andamento 142 processos, dos quais a maioria trata do preço do ponto de fixação dos postes
compartilhados entre as distribuidoras de energia elétrica e as empresas de telecomunicações.
Por fim, no que concerne ao macroprocesso Gerir e Acompanhar Relações de Consumo, de
competência da Superintendência de Relações com Consumidores (SRC), em 2017, foram realizadas,
ações com o objetivo de intensificar os esforços voltados à educação dos consumidores dos serviços de
telecomunicações. Destaca-se, também, a produção de relatórios sobre os temas: Pesquisa de
Satisfação e Qualidade Percebida 2016; Diagnóstico das Relações de Consumo 2017; e os Panoramas
de: i) Instrumentos de Oferta e Contratação, ii) Oferta Conjunta e Fidelização, iii) Serviços
Adicionais, e v) Atendimento ao Consumidor, decorrentes do processo de Diagnóstico das Relações de
Consumo em Telecomunicações. Maiores detalhes acerca das atividades envolvidas no macroprocesso
Gerir e Acompanhar Relações de Consumo encontram-se nos itens 2.9.4 e 5 deste Relatório.
Cabe informar que, em 2015, a Anatel realizou a contratação de empresa de Consultoria Especializada
por meio do Contrato PROC-AB-CTR-016-15-BDT, com o objetivo de apoiar a Agência no
desenvolvimento e implementação de seus principais projetos estratégicos. Dentre os produtos
entregues pela consultoria, consta o mapeamento e a análise da arquitetura de processos
organizacionais da Agência.
Ao longo de 2017, esse material foi trabalhado e resultou em um Plano de Acompanhamento de
Processos da Anatel, conforme determinação contida no Voto nº 2/2017/SEI/LM do processo
53500.028961/2016-80, que tratou da Análise sobre a proposta de Agenda Regulatória para o biênio
2017-2018. Esse plano foi realizado e incorporado ao Processo SEI nº 53500.052934/2017-17.
Assim, a partir dos diagnósticos e produtos referentes ao mapeamento e à análise dos processos
organizacionais, a Anatel está se empenhando para implementar uma nova Cadeia de Valor da
Agência composta por 18 macroprocessos, que serão implementados conforme os projetos presentes
no Plano Operacional (Tático) da Anatel para o ano de 2018, aprovado por meio da Portaria nº 1701,
de 5 de dezembro de 2017.
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2

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

2.1

Planejamento Organizacional

Planejamento Estratégico
O Plano Estratégico da Anatel para o período de 2015-2024 foi aprovado em 11 de fevereiro de 2015
com vistas ao cumprimento de sua missão e o atingimento dos objetivos selecionados. Nesse sentido,
esse Plano descreve a Identidade Institucional, a Missão, a Visão, os Valores, os Objetivos
Estratégicos, as Estratégias Específicas, conforme representação no Mapa Estratégico da Agência.
Missão
Regular o setor de telecomunicações para contribuir com o desenvolvimento do Brasil
Visão
Ser reconhecida como instituição de excelência que promove um ambiente favorável para as
comunicações no Brasil, em benefício da sociedade brasileira.
Valores
•
•
•
•
2.1.1

Capacitação Institucional;
Segurança Regulatória;
Transparência;
Participação social.
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.
Os objetivos estão subdivididos em quatro perspectivas: Financeira, Pessoas e Conhecimento,
Processos e Resultados, conforme figura abaixo:
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Figura 2.1.1 – 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
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.
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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.
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•

Objetivo: Otimizar a outorga e o licenciamento de estações

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.
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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

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 ao aprimoramento do acompanhamento da execução orçamentária, da gestão da
aquisição e contratação, da gestão orçamentária e da gestão da arrecadação.
2.1.2

Estágio de implementação do planejamento estratégico

A implementação do Plano Estratégico 2015-2024, aprovado pela Portaria nº 174/2015, foi iniciada
com a elaboração e execução do Plano Operacional 2015-2016, aprovado pela Portaria nº 700, de 18
de agosto de 2015. Foram selecionados 29 projetos para serem executados.
No sentido de avançar na implantação do planejamento estratégico, foi aprovado o Plano Operacional
para o exercício de 2017, por meio da Portaria nº 432, de 29 de março de 2017. O Plano Operacional
2017 contemplou um total de 35 iniciativas executáveis, sendo 16 projetos e 19 ações, selecionados
com o intuito de cumprir os objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico. A elaboração e a
aprovação do Plano Operacional 2017 deram-se no âmbito do Processo SEI nº 53500.029474/2016-34.
A Consultoria especializada contratada para auxiliar na execução da estratégia da Anatel propôs o
redesenho dos processos estruturantes da Agência, com o intuito de conferir-lhes maior eficiência,
eficácia e efetividade, com foco na execução da estratégia. E um dos macroprocessos que foi objeto de
proposta de redesenho pela Consultoria é o Macroprocesso Gerir Planejamento Institucional.
Após realizar o diagnóstico do macroprocesso, com a identificação de oportunidades de melhoria, a
Consultoria propôs que o modelo de planejamento da Anatel contemplasse três níveis de
planejamento: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional.
O Plano Operacional 2017 foi elaborado a partir da definição de diretrizes e correlação destas com os
Objetivos Estratégicos. Tais diretrizes, por sua vez, correspondem às linhas de ação orientadoras para a
elaboração de um plano com vistas ao cumprimento dos Objetivos Estratégicos, e serviram de guias
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para o detalhamento do planejamento em iniciativas executáveis, bem como a definição de indicador
de acompanhamento do plano.
A seguir, apresenta-se o Quadro 2.1.1.2, com as iniciativas selecionadas para serem executadas no
Plano Operacional 2017, agrupadas por diretriz aprovada, e o respectivo status quanto à sua execução.
Quando o status exibido é “finalizada”, implica que a iniciativa foi concluída até 31 de dezembro de
2017; quando o status for “mantida”, quer dizer que a iniciativa ainda não havia sido concluída até o
final do exercício, e que será executada e acompanhada pela área interna competente no âmbito de seu
respectivo plano operacional para 2018.
Quadro 2.1.1.2 – Iniciativas do Plano Operacional 2017 e status em 31 de dezembro de 2017
Seq.

1

2

3

4

5

6

7

8

Diretriz

1.1- Promover a expansão e a
modernização das redes de
transporte e acesso de alta
capacidade nos municípios
brasileiros, inclusive em distritos
não sede

2.1- Desenvolver ações
regulatórias orientadas à
melhoria da qualidade da banda
larga
2.2- Promover ações regulatórias
orientadas à proteção do
consumidor e melhoria das
relações de consumo,
especialmente nas questões
ligadas à oferta e ao
relacionamento
3.1- Monitorar a
sustentabilidade das prestadoras
considerando sua inserção no
ecossistema digital
3.2- Desenvolver ações para
estimular a competição
considerando a dinâmica do
setor
4.1- Promover o uso eficiente e
adequado de espectro, órbita e
numeração considerando a
evolução tecnológica
5.1- Aprimorar a atuação
regulatória adotando-se modelo
responsivo, em que o controle é
proporcional à conduta do
regulado
5.2- Otimizar a outorga e o
licenciamento d estações
considerando a dinâmica setorial

Iniciativa

6.1- Reduzir a burocracia e
aumentar a eficiência, eficácia e
efetividade nos processos
internos

Mantida

1-Acompanhar e controlar a execução das obrigações dos editais e
dos projetos de ampliação da rede de transporte de alta capacidade
(backhaul) e expansão do SMP

X

2- Elaborar o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações
(PERT), com foco em projetos de expansão e a modernização das
redes de transporte e acesso de alta capacidade

X

3-Reavaliar regime e escopo dos serviços de telecomunicações

X

6- Desenvolver e implementar nova metodologia de aferição de
indicadores de velocidade de conexões em banda larga (fixa e
móvel)

X

7- Reavaliar o modelo de gestão da qualidade de serviços de
telecomunicações

X

13- Implementar o procedimento de avaliação da qualidade do
tratamento dado pelas prestadoras às reclamações registradas na
Anatel

X

14- Disseminar conhecimento sobre telecomunicações com foco
em públicos específicos

X

11- Monitorar as prestadoras em estado de vigilância considerando o
acompanhamento econômico-financeiro

X

12- Aprimorar a gestão de tarifas e acompanhamento de preços

X

8- Implementar a Gestão das Relações de Atacado

X

9- Evoluir Modelo de Custos

X

10- Aprimorar a Gestão da
Defesa Econômica
15- Desenvolver projetos de implantação de rede de monitoração do
espectro terrestre (RFEyes e ETMs) e satelital (fase 3:MSAT) de
maneira integrada ao Mosaico

X
X

16- Reavaliar o modelo de gestão de espectro

X

4- Propor novas diretrizes da Fiscalização Regulatória

X

5- Acompanhar e fiscalizar as ações propostas nos TACs

X

17- Reavaliar o modelo de outorga e licenciamento de serviços de
telecomunicações
22- Implementar projeto-piloto de teletrabalho

9

Finalizada

23- Implementar a Gestão Estratégica – Dashboard e Portaria
Indicadores Setoriais
24- Elaborar e implementar Plano de Acompanhamento de
Processos da Anatel
25- Adequar os Sistemas de TI ao Plano Estratégico

X

X
X
X
X
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Seq.

Diretriz

Iniciativa

Finalizada

6.2- Fortalecer a autonomia
administrativa e financeira da
Anatel

34- Aprimorar o Orçamento Estratégico

X

10

35- Aprimorar a Gestão da Arrecadação

X

11

6.3- Fortalecer a Comunicação
Institucional da Anatel

21- Fortalecer a Comunicação Social da Anatel

X

26- Ampliar a disponibilidade de dados abertos
12

6.4- Aprimorar a gestão da
informação e do conhecimento

13

6.5- Garantir sistemas e serviços
de tecnologia da informação de
qualidade aos usuários

14

6.6- Aprimorar a segurança da
informação institucional

15

6.7- Aprimorar as relações
institucionais, nacionais e
internacionais, de maneira mais
alinhada aos objetivos
estratégicos da Agência

X

27- Implementar o Ceatel

X

28- Elaborar e implementar programa para reestruturar a Gestão da
Informação

X

32- Incentivar o Uso de canais digitais pelos consumidores
33- Ampliar o grau de conformidade com a Metodologia de Gestão
de SIC
19- Aprimorar e sistematizar diálogo com stakeholders sobre temas
estratégicos da Agência
20- Fortalecer a articulação com os órgãos do Sistema Nacional de
Defesa dos Consumidores e demais instituições-chave no
planejamento e execução das ações regulatórias da Anatel

X
X
X
X

29- Elaborar estudo quanto a possíveis incentivos aos servidores
com ampliação dos benefícios e formas de reconhecimento
16

17

6.8- Fortalecer a gestão de
pessoas da Agência

6.9- Aprimorar a gestão de
riscos institucional

Mantida

30- Realizar pesquisa periódica de Qualidade de Vida no Trabalho
e propor plano de ação

X
X

31- Dimensionar o Pessoal e planejar a Força de Trabalho

X

18- Implantar a Gestão de Riscos na Anatel

X

As iniciativas que não foram concluídas em 2017 seguirão, portanto, sendo executadas em 2018 pelas
áreas de negócio no âmbito operacional.
É pertinente mencionar que para a implementação integral do novo modelo de planejamento –três
níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional - são necessários ajustes no Regimento
Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013. Tal ajuste está previsto em
proposta de novo regimento interno para a Anatel, atualmente em discussão.
2.1.3

Vinculação dos Planos da Anatel 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 2016-2019 – Plano Mais Brasil –, aprovado pela Lei nº 13.249/2016;

•

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 2016-2019
O PPA 2016-2019 reforça o compromisso pela promoção do desenvolvimento econômico e social,
com redução da desigualdade e criação de amplas oportunidades, traduzido em quatro Eixos
Estratégicos:
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•

Educação de qualidade como caminho para a cidadania e o desenvolvimento social e
econômico;

•

Ampliação da produtividade e da competitividade da economia, com fundamentos
macroeconômicos sólidos, sustentabilidade e ênfase nos investimentos públicos e privados,
especialmente em infraestrutura;

•

Inclusão social e redução de desigualdades, com melhor distribuição das oportunidades e do
acesso a bens e serviços públicos de qualidade;

•

Fortalecimento das instituições públicas, com participação e controle social, transparência e
qualidade na gestão.

Assim, a fim de superar os desafios compreendidos em cada Eixo Estratégico, é proposto um conjunto
de Diretrizes que norteiam as principais agendas para os próximos quatro anos. A Diretriz que orienta
o setor de telecomunicações é:
• Promoção do direito à comunicação e à inclusão digital, ampliando o acesso à Internet banda
larga e expandindo a oferta de serviços e conteúdos de telecomunicações.
A fim de atender a essa Diretriz, construiu-se o Programa Temático: Comunicações para o
Desenvolvimento, para a Inclusão e a Democracia. Este Programa foi desenhado de modo a atender
aos principais desafios do setor tais como:
• A expansão do acesso à Internet em banda larga no país e o aumento da sua velocidade;
•

A substituição da TV aberta analógica pela digital;

•

A ampliação dos serviços de radiodifusão pública e do atendimento e entrega postal;

•

O incentivo à produção nacional e à distribuição de conteúdos digitais criativos;

•

O fomento à cadeia produtiva nacional de telecomunicações; e

•

A ampliação da produção e do acesso a conteúdos multimídia com a oferta colaborativa dos
mesmos pela Rede Nacional de Comunicação Pública.

Por conseguinte, foram vinculados os seguintes objetivos ao Programa Temático Comunicações para o
Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia:
•

Expandir o acesso à Internet banda larga para todos promovendo o uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação;

•

Viabilizar a implantação da TV digital com inclusão social;

•

Ampliar os serviços de comunicação e expandir a radiodifusão com ênfase no Sistema Público;

•

Incentivar a produção nacional e a distribuição de conteúdos digitais criativos;

•

Ampliar a produção e o acesso da sociedade a conteúdos multimídia, de natureza educativa,
artística, cultural, informativa, científica e promotores da cidadania, ofertados de forma
colaborativa pela Rede Nacional de Comunicação Pública;

•

Promover a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a competitividade da indústria nacional
de telecomunicações.

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:
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•

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; e

•

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
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, de 22 de abril de 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.
Outras políticas públicas com foco no serviço de banda larga
Além das políticas públicas supramencionadas, é importante destacar outros instrumentos vigentes que
servem de direcionamento para o estabelecimento de políticas públicas com foco no serviço de banda
larga, tais como:
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•

Portaria nº 4.420, de 22 de setembro de 2015;

•

Portaria nº 1.455, 8 de abril de 2016;

•

Decreto nº 8.776, de 11 de maio de 2016; e

•

Portaria nº 2.115, 11 de maio de 2016.

Em 2015, o Governo Federal, por meio da Portaria nº 4.420, de 22 de setembro de 2015, estabeleceu a
criação de um Grupo de Trabalho entre o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel para tratar da mudança do regime de prestação dos serviços e o foco para
as novas políticas públicas no estímulo ao desenvolvimento da infraestrutura de suporte à banda larga
no Brasil.
Após a conclusão das atividades do Grupo de Trabalho, o Relatório Final apontou alternativas e
cenários regulatórios para o setor de telecomunicações. Assim, o Ministério das Comunicações
publicou, em abril de 2016, a Portaria nº 1.455 em que deixa claro seu desejo de posicionar os serviços
de banda larga no centro da política pública em telecomunicações. Os seguintes objetivos para o
estabelecimento das novas políticas públicas indicam isso:
I – Expansão das redes de transporte em fibra óptica e em rádio de alta capacidade para mais
municípios;
II – Ampliação da cobertura de vilas e de aglomerados rurais com banda larga móvel;
III – Aumento da abrangência de redes de acesso baseadas em fibra óptica nas áreas urbanas;
IV – Atendimento de órgãos públicos, com prioridade para os serviços de educação e de saúde, com
acesso à Internet em banda larga.
Em 11 de maio de 2016, o Governo Federal instituiu o programa Brasil Inteligente, de coordenação do
Ministério das Comunicações, com a finalidade de buscar a universalização do acesso à internet no
País. Para alcançar tal finalidade, foram estabelecidos os seguintes objetivos para o programa:
I – Expandir as redes de transporte em fibra óptica;
II – Aumentar a abrangência das redes de acesso baseadas em fibra óptica nas áreas urbanas;
III – ampliar a cobertura de vilas e de aglomerados rurais com banda larga móvel;
IV – Atender órgãos públicos, com prioridade para os serviços de educação e de saúde, com acesso à
internet de alta velocidade.
V – Ampliar a interligação com redes internacionais de telecomunicações;
VI – Promover a implantação de cidades inteligentes;
VII – Promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em tecnologias móveis de quinta geração;
VIII – Fomentar o desenvolvimento e a adoção de soluções nacionais de internet das coisas e sistemas
de comunicação máquina a máquina;
IX – Promover a capacitação e a qualificação profissional em tecnologias da informação e
comunicação;
X – Disponibilizar capacidade satelital em banda larga para fins civis e militares; e
XI – Expandir redes de transporte em fibra óptica na Amazônia por meio de cabos subfluviais.
Ainda sobre a temática, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações submeteu à
Consulta Pública a Estratégia Brasileira para Transformação Digital em setembro, e o Plano Nacional
de Conectividade em outubro de 2017. Espera-se a publicação dos documentos ao longo de 2018.
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O Planejamento Estratégico e seus desdobramentos
O planejamento estratégico da Agência Nacional de Telecomunicações está previsto no Regimento
Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612/2013, e se expressa no Plano Estratégico, no Plano
Operacional e nos Planos Anuais de Atividades.
O Plano Estratégico é o documento que contém as iniciativas que deverão ser executadas pela Agência
(2015-2024) com vista à realização das estratégias definidas para o cumprimento de sua missão e o
atingimento dos objetivos selecionados, visando ao alcance de um cenário alvo pré-determinado. Foi
aprovado por meio da Portaria nº 174, de 11 de fevereiro de 2015.
Já o Plano Operacional é o instrumento de gestão estratégica que operacionaliza o Plano Estratégico da
Anatel e consiste 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
432, de 29 de março de 2017.
O Plano Anual de Atividades é o instrumento de planejamento e gestão elaborado, executado e
acompanhado pelas áreas da Anatel, e tem 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 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.
No entanto, conforme já mencionado neste documento, após a aprovação do Plano Estratégico da
Anatel 2015-2024, foi contratada uma Consultoria especializada para auxiliar a Agência na
implementação da estratégia, sendo um dos produtos de tal contratação a proposição de novo modelo
de planejamento. Tal modelo contempla o nível tático do planejamento, que deve realizar a
intermediação entre o que foi estabelecido no planejamento em nível estratégico e a sua
operacionalização, no nível operacional.
Inicialmente, foi submetida uma proposta de Plano Tático 2017 para a apreciação do Conselho Diretor.
No entanto, em razão de tal nível de planejamento não estar previsto no atual Regimento Interno da
Anatel, entendeu-se que referido plano correspondia ao Plano Operacional da Agência, passando a ser
denominado Plano Operacional 2017. O Presidente da Anatel, em seu voto proferido no bojo da
aprovação de referido plano, assim propôs:
Voto nº 13/2017/SEI/PR (Documento de Sei nº 1266196)2
(...)
4.14 Portanto, considerando que o art. 133, inciso XXIV, do Regimento Interno, atribui ao
Conselho Diretor a competência específica para aprovar o Plano Operacional da Agência,
proponho, por conseguinte, aprovar a proposta de Plano Tático trazida no bojo deste processo
sob o termo Plano Operacional 2017.

Note-se que a Anatel está em uma fase de transição para um modelo de planejamento contemplando
instrumentos de planejamento em três níveis, e que tende a ser mais efetivo, garantindo o alinhamento
da atuação da Agência às estratégias definidas.
Este novo modelo de planejamento vem sendo rodado a título de projeto-piloto3, já com as melhorias
propostas pela Consultoria, sendo que tal piloto já produziu por resultado a elaboração e aprovação do
Plano Operacional (Tático) 2018 (Processo SEI nº 53500.052934/2017-17).

2
3

Processo SEI nº 53500.029474/2016-34.

Passível de verificação no Processo Sei nº 53500.050844/2017-83.
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2.2

Formas e instrumentos do monitoramento da execução dos planos

O acompanhamento da execução do Plano Operacional 2017 foi realizado no âmbito do processo SEI
nº 53500.062030/2017-91. O referido Plano estabeleceu 35 iniciativas a serem executadas ao longo de
2017 – 16 projetos e 19 ações –, para as quais foram definidas as respectivas entregas ou metas a
serem alcançadas ao final dos primeiro e segundo semestre do ano, tendo-se determinado que o
acompanhamento da execução do Plano Operacional fosse informado trimestralmente ao Conselho
Diretor.
O acompanhamento tem sido realizado trimestralmente, e, como as metas e entregas previstas para as
iniciativas tiveram periodicidade semestral, as informações de execução do primeiro trimestre e do
terceiro trimestre, para os quais não havia meta objetiva a ser atingida, foi solicitado às áreas o
fornecimento de informações sobre o andamento da execução no trimestre e a situação da iniciativa,
bem como uma estimativa de percentual atingido no trimestre.
Assim, foram enviados às áreas internas, trimestralmente, Memorandos-Circulares às áreas
responsáveis pelas iniciativas selecionadas e os formulários próprios para preenchimento pelas áreas
com informações relevantes sobre a execução das iniciativas, com indicação de percentual de
cumprimento das metas estabelecidas. Tais informações viabilizaram a aferição dos resultados da
execução das iniciativas, e esses resultados estão apensados no processo de acompanhamento no SEI.
O Plano Operacional 2017, que disciplinou o acompanhamento de sua execução, definiu três
indicadores para tanto: um primeiro a contabilizar a execução das iniciativas com metas até o primeiro
semestre de 2017, e o segundo, as iniciativas com metas para o segundo semestre. Já o terceiro
indicador deve aferir o grau de completude das iniciativas durante todo o ano de 2017 – período de
vigência do Plano Operacional 2017.
Seguem as métricas dos referidos indicadores:
ICI1 - Indicador de Completude das Iniciativas com metas para o 1º semestre:

onde k1 é a quantidade de iniciativas com metas definidas para o 1º semestre de 2017.
ICI2 - Indicador de Completude das Iniciativas com metas para o 2º semestre:

onde k2 é a quantidade de iniciativas com metas definidas para o 2º semestre de 2017.
ICI - Indicador de Completude das Iniciativas em 2017:

onde k é a quantidade de iniciativas do Plano Operacional 2017.
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2.3

2.3.1

Desempenho Orçamentário

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

Para o ano de 2017, a Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 - Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017,
definiu o montante de R$ 538.120.503,00 para as despesas da Anatel. Acrescido dos créditos
suplementares autorizados ao longo do exercício, a dotação orçamentária, atualizada em 31/12/2017,
passou a ser de R$ 549.399.741,00. Deste valor, R$ 394.897.771,00 (71,88%) foram alocados em
despesas de “Pessoal e Encargos Sociais”, R$ 133.639.751,00 (24,32%) em “Outras Despesas
Correntes” e R$ 20.862.219,00 (3,80%) em despesas de “Investimentos”.
Em 2017, a Anatel executou 90,89% de sua dotação autorizada, resultado positivo considerando-se
que houve contingenciamento de recursos de despesas discricionárias. Foram empenhados R$
499.375.236,88 sendo que deste valor, foram liquidados R$ 476.543.743,87 e pagos R$
476.295.723,90.
Cabe destacar que os valores apresentados neste relatório, se referem aos executados pela Unidade
Orçamentária (24211). Desta forma, inclui a execução da dotação da Anatel descentralizada a outros
órgãos. Referidos valores divergem do registrado no Balanço Orçamentário, por este considerar
somente a execução orçamentária do órgão Anatel (41231).
Em relação às despesas do grupo “Pessoal e Encargos Sociais”, o percentual de execução orçamentária
foi de 98,92% da LOA, tendo sido empenhados R$ 390.646.006,57. No grupo “Outras Despesas
Correntes” que concentra gastos com atividades de fiscalização, Central de Atendimento ao
Consumidor, diárias e passagens, manutenção da Anatel (Sede e Gerências Regionais) e Benefícios
Assistenciais entre outros, foi empenhado o total de R$ 98.445.249,39, representando 73,66% de
execução do valor autorizado na Lei Orçamentária Anual. No grupo “Investimentos”, foram
executados 49,29% da LOA, no valor de R$ 10.283.980,92 empenhados. A maior parte deste valor
destinou-se à manutenção evolutiva e desenvolvimento de softwares. Há que ressaltar que, além do
contingenciamento, a execução das despesas de investimentos foi também afetada pela redução
temporária do limite de empenho da Anatel (R$ 78 milhões), o que tornou imperativo priorizar as
despesas de manutenção.
Por meio do Acordo nº 006/2016 – Anatel X IPEA, foi estabelecido o Termo de Execução
Descentralizada de 30/11/2016 com intuito de descentralizar recursos da Unidade Orçamentária da
Anatel (UO – 41231) para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Em 2017 foram
descentralizados R$ 56.214,26 para cobertura de despesas com passagens aéreas e bolsa auxílio
financeiro.
Também foi firmado, por meio do Acordo n° 001/2017 - Anatel X Delegacia da Receita Federal/AC
(DRF/AC), o Termo de Execução Descentralizada, de 30/12/2016, visando ao rateio das despesas
comuns contratadas, liquidadas e pagas pela DRF/AC e utilizadas pela Anatel em razão do
compartilhamento do Edifício do Ministério da Fazenda/AC. Em 2017 foram descentralizados R$
85.766,29 para a execução de despesas com Limpeza, Vigilância, Água e Esgoto, Energia Elétrica e
Manutenção de Elevadores.
Em 2017, foi selecionado instrutor para realizar capacitação de servidores da Agência em Pesquisa de
Satisfação de Usuários, conforme Edital de Convocação n° 05/2017 de 03/01/2017. Sendo a candidata
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selecionada servidora da Fundação Universidade de Brasília, foi descentralizado o valor R$ 51.133,40
referente à Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso – GECC, conforme previsto no Edital de
convocação. À FUB ficou a responsabilidade de providenciar o lançamento na folha de pagamento de
pessoal para a execução da despesa em questão.
Ações relacionadas a programa temático do PPA de responsabilidade da Anatel – OFSS

Regulação dos Serviços de Telecomunicações

A Ação “Regulação dos Serviços de Telecomunicações” tem por objetivo 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. Compreende três Planos Orçamentários (POs):
“Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações”, “Monitoramento da Prestação dos Serviços de
Telecomunicações” e “Outorga dos Serviços de Telecomunicações”. Em 2017, a dotação atualizada foi
de R$ 1.477.421,00, tendo sido executados R$ 1.205.428,74, representando 81,59% de execução da
LOA destinada à Ação. Este resultado deve-se, essencialmente, à observância ao limite de viagens
imposto á Agência pelo MCTIC.
No que tange à meta física, foram publicadas 16 Normas em 2017 relacionada ao Plano Orçamentário
“Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações”, ultrapassando em 4 normas ao que foi
planejado para 2017.
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Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações
Na Anatel, as despesas relacionadas 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 são suportadas pela Ação
“Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações.
No final do ano de 2017, a dotação orçamentária atualizada para a Ação “Relações com os Usuários de
Serviços de Telecomunicações” foi de R$ 26.600.000,00. Deste valor, foi empenhado o montante de
R$ R$ 22.736.443,46, representando 85,48% de execução orçamentária. Em 2017 verificou-se uma
pequena, porém gradativa, redução no número total de atendimentos ao consumidor. Em linhas gerais,
a redução deve-se à atuação preventiva da Agência, no acompanhamento diário para identificação de
possíveis anormalidades no atendimento, na avaliação da conformidade do tratamento por parte das
prestadoras e ações de educação para o consumo. Da previsão inicial de 7,08 milhões de atendimentos,
foram realizados 6,13 milhões, ou seja 86,6% da meta.

Fiscalização em Telecomunicações

A atividade de fiscalização é uma das principais bases de atuação da Anatel. Ela se destina a verificar
o cumprimento das obrigações e conformidades decorrentes de leis, regulamentos e demais normas
aplicáveis, dos contratos, atos e termos, e a 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 dotação orçamentária destinada à ação “Fiscalização em Telecomunicações” em 2017 foi de R$
21.269.541,00, dos quais foi empenhado o montante de R$ 14.107.631,73, representando 66,33% de
execução orçamentária.
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No momento da elaboração da proposta orçamentária para 2017, estimou-se a meta física de 9.757
fiscalizações. Como houve uma diminuição com limite estabelecido pelo MCTIC para elaboração da
proposta orçamentária para 2017, a Anatel ajustou a meta física para um novo patamar de 6.433 ações
- Portaria Anatel (POF 2017). Porém a reprogramação da meta física não foi acatada pela Secretaria de
Orçamento Federal (SOF). Assim, em 2017 foram executadas 6.320 ações de fiscalização, perfazendo
65% em relação ao autorizado na Lei Orçamentária Anual.
2.3.2

Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário

A Anatel, em 2016, alinhada às determinações do Acórdão nº 2320/2015 – TCU – Plenário apresentou
a previsão de receitas do Fistel 2017, destacando uma estimativa de crescimento de cerca de 6,74% em
relação a 2016. No tocante à despesa da Anatel, detalhou a necessidade de recursos no valor de R$
223,5 milhões para o exercício seguinte, excluídas as despesas com pessoal e benefícios.
Não obstante os esforços empreendidos pela Anatel, o limite estabelecido pelo MCTIC para
elaboração de sua proposta orçamentária para 2017 foi de R$ 140,0 milhões para as despesas correntes
(exceto benefícios) e investimentos. Considerando-se as despesas de pessoal e benefícios assistenciais,
a proposta da Anatel atingiu o montante de R$ 538,1 milhões.
Diante disto, novamente a dotação orçamentária da Agência foi inferior à necessidade identificada com
vistas à execução da programação prevista objetivando o atendimento dos objetivos da Anatel. Tal
como em 2016, tornou-se imperiosa a postergação de projetos em virtude da necessidade de alocação
de recursos para fazer frente às despesas relacionadas ao funcionamento básico da Agência.
Para 2017, o limite de empenho referente ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) foi reduzido no início do exercício com os Decretos nº 8.961, de 16/01/2017,
nº 9.018, de 30/03/2017 e nº 9.040, de 28/04/2017. Com base nos valores estabelecidos nestes
normativos, o Ministério encaminhou à Agência o Ofício nº 285/2017/SEI-MCTIC, de 4/5/2017,
definindo que a liberação de recursos orçamentários seria fracionada mês a mês com 1/18 do valor
destinado a despesas discricionárias na LOA 2017. Esse fracionamento permaneceu de janeiro a junho
de 2017, impondo diversos ajustes à programação de despesas da Agência.
Com as Notas de Lançamento 2017NL000283 e 2017NL000397, registradas em julho e agosto de
2017, respectivamente, o MCTIC informou o limite para empenho destinado às despesas
discricionárias da Agência, totalizando R$ 98.386.963,00 para todo o ano de 2017. Verificou-se,
portanto, um contingenciamento de 29,72% para a execução destas despesas.
Após a disponibilização do limite para empenho total, foi requerido à Anatel o bloqueio das dotações
orçamentárias que excederam os limites de empenho, conforme Decreto n° 9.018/2017. A Agência
teve um prazo curto para ajustar as prioridades internas quando ainda restavam quatro meses para o
encerramento do ano.
O engessamento dos valores de LOA afetou a execução orçamentária, já que a flexibilidade dos
remanejamentos entre Planos Orçamentários ficou prejudicada porque não havia mais a margem entre
a LOA e o Limite para empenho.
No início de dezembro de 2017, após identificar que parte do limite de empenho não seria passível de
execução, e atendendo solicitação do MCTIC, foi disponibilizado o montante de R$ 1.144.396,00 para
aquele Ministério. Desta feita, o limite final de empenho para as despesas discricionárias na Anatel em
2017 foi de R$ 97.242.567,00. Deste valor foram executados 97% no montante de R$ 94.425.737,66.
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2.3.3

Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento

Em 2017, a unidade orçamentária da Anatel não assumiu obrigações sem respectivo crédito autorizado
no orçamento.
2.3.4

Restos a Pagar de Exercícios anteriores
Quadro 2.3.4 – Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Valores em R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO

*MONTANTEM EM
1º/01/2017
(a)

PAGOS
(b)

2016

158.066,92

158.066,92

2015

89.721,25

36.351,51

2014

38,00

2012

18.000,00

CANCELADOS
(c)

SALDO A PAGAR EM
31/12/2017
(d) = (a-b-c)

53.369,74
38,00

18.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO

*MONTANTEM EM
1º/01/2017
(a)

PAGOS
(b)

CANCELADOS
(c)

SALDO A PAGAR EM
31/12/2017
(d) = (a-b-c)

2016

23.885.940,46

13.412.495,02

8.066.335,09

2.407.110,35

2015

5.458.907,62

1.169.376,97

2.964.220,67

1.325.309,98

549.801,73

1.805.553,59

758.160,97

636.372,20

1.307.118,09

411.463,02

1.324.689,26

1.054,60

308.601,77

2014

3.113.516,29

2013

1.943.490,29

2012

3.312.152,28

2011

309.656,37

2009

1.146.690,47

1.146.690,47

2008

107.356,42

107.356,42

Fonte: SIAFI

1.576.000,00

39.277.710,20

No exercício de 2017, os valores de Restos a Pagar Não Processados-RPNP inscritos e reinscritos
totalizaram R$ 39,28 milhões, valor 8,0 % inferior em relação a 2016 com valor de R$ 42,87 milhões.
O decréscimo do montante reinscrito decorreu, principalmente, do pagamento das obrigações
contratadas para a prestação de serviços e da continuidade da análise dos saldos dos Restos a Pagar RP a serem reinscritos.
Além disso, a manutenção de análise das respectivas obrigações (com levantamento e
acompanhamento de seus saldos, realização de pagamentos e de cancelamentos em torno de 25% em
relação ao ano anterior de valores que não mais seriam utilizados), contribuiu para o resultado. Tais
ações geraram melhorias na gestão de Restos a Pagar reinscritos de exercícios anteriores.
O saldo a pagar ao final do exercício de 2017 representa 22% do montante de RPNP inscrito e
reinscrito e, quando comparado com o exercício de 2016, evidencia uma redução de 44%. O não
pagamento dos saldos remanescentes decorreu, majoritariamente, de:
• Contratos cujas despesas estão em processo de liquidação;
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•
•
•
•

Atraso e/ou de ausência na apresentação de faturas pelos fornecedores;
Apresentação de faturas com incorreções,
Pendências na execução ou entrega do bem ou serviço, e
Falta de cumprimento, por parte das contratadas, de obrigações trabalhistas referentes aos
seus empregados, gerando ações na Justiça do Trabalho com demanda judicial para bloqueio
dos valores a receber da Anatel.
Não obstante o valor referente à inscrição e reinscrição de RP ter sido significativo - R$ 39,28 milhões,
o pagamento de RP de Exercícios Anteriores não gerou impactos na gestão financeira da Anatel.
Em relação aos Restos a Pagar Processados, o saldo de inscritos e reinscritos totaliza R$ 265.826,17.
Quando comparado com o exercício de 2016, constata-se uma redução de 98%. Foram pagos no
exercício de 2017, 80% dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos em 2017. A quitação das obrigações
foi possível com a disponibilização de recursos financeiros pelo Órgão Superior até o final do
exercício de 2017.

2.3.5

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 4.5.1.3 e 4.5.2.3, respectivamente. Há que se destacar que a Anatel aufere
receitas decorrentes de recursos não financeiros diretamente arrecadados que são contabilizadas na UG
413001 - Anatel. Em 2017, essas receitas totalizaram R$ 541.984,22.
2.3.6

Informações sobre a execução de despesas
Quadro 2.3.6.1 – Despesas – Por Modalidade de Contratação
R$ 1,00
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Fonte: Siafi

As aquisições públicas são realizadas por meio de licitação, nas diversas modalidades previstas em lei,
como regra. A legislação permite a utilização da contratação direta, dispensa ou inexigibilidade, em
casos excepcionais.
Em decorrência do ordenamento legal referente às aquisições públicas, foi mantida obediência à regra
de contratações por meio de procedimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica,
visto que a maioria absoluta das contratações da Agência, no exercício de 2017, se refere à aquisição
de bens e serviços de natureza comum, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, mediante especificações usuais de mercado.
Pode-se observar que a porcentagem de contratações diretas por Dispensa de Licitação se mantiveram
lineares em ambos os exercícios. As contratações diretas tiveram pequena majoração em seus
percentuais, em decorrência, principalmente do aumento no número de contratações de capacitações,
(32 em 2016; 44 em 2017) que foram requeridas pela Agência.
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Quadro 2.3.6.2 – Despesas – Por Elemento de Despesa
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada
2017

Liquidada
2016

2017

RP não processados
2017
2016

2016

Valores Pagos
2017

2016

1. Despesas de Pessoal

390.646.006,57

360.731.144,03

389.034.878,91

358.176.830,72

1.611.127,66

2.554.313,31

389.034.878,91

358.168.488,52

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

307.281.376,87

280.353.336,16

307.281.376,87

280.353.336,16

0,00

0,00

307.281.376,87

280.353.336,16

OBRIGACOES PATRONAIS

58.689.775,22

55.337.687,65

58.689.775,22

55.337.687,65

0,00

0,00

58.689.775,22

55.329.345,45

RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL
REQUISITADO

10.113.988,13

11.846.999,85

8.502.860,47

9.292.686,54

1.611.127,66

2.554.313,31

8.502.860,47

9.292.686,54

Demais elementos do grupo

14.560.866,35

13.193.120,37

14.560.866,35

13.193.120,37

0,00

0,00

14.560.866,35

13.193.120,37

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

98.445.249,39

106.989.340,36

83.885.569,63

89.915.596,73

14.559.679,76

17.073.743,63

83.637.549,66

89.765.872,01

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

66.589.658,37

73.394.480,97

55.532.681,59

59.197.756,15

11.056.976,78

14.196.724,82

55.370.213,78

59.141.689,90

PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOCAO

10.487.212,04

9.550.907,21

8.475.903,73

7.573.047,08

2.011.308,31

1.977.860,13

8.415.331,40

7.479.388,61

AUXILIO-ALIMENTACAO

7.923.061,31

8.132.200,59

7.923.061,31

8.132.200,59

0,00

0,00

7.923.061,31

8.132.200,59

Demais elementos do grupo

13.445.317,67

15.911.751,59

11.953.923,00

15.012.592,91

1.491.394,67

899.158,68

11.928.943,17

15.012.592,91

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos

Empenhada
2017

Liquidada
2016

2017

RP não Processados
2017
2016

2016

Valores Pagos
2017

2016

10.283.980,92

5.771.684,64

3.623.295,33

2.154.262,72

6.660.685,59

3.617.421,92

3.623.295,33

2.154.262,72

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ

6.991.467,22

5.427.526,15

3.534.976,61

2.075.079,39

3.456.490,61

3.352.446,76

3.534.976,61

2.075.079,39

EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

3.291.853,70

335.916,29

87.658,72

75.623,33

3.204.194,98

260.292,96

87.658,72

75.623,33

660,00

8.242,20

660,00

3.560,00

0,00

4.682,20

660,00

3.560,00

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

OBRAS E INSTALACOES

Fonte: Siafi

Algumas variações podem ser observadas nos grupos de “Pessoal e Encargos Sociais”, “Outras
Despesas Correntes” e “Investimentos” quando se comparam as execuções dos exercícios de 2017 e
2016.
No grupo “Pessoal e Encargos Sociais” a execução de 2017 foi 8,29% superior quando comparada
com a execução de 2016. Esse aumento marginal da despesa neste grupo deve-se, principalmente, às
progressões e promoções.
Em 2016, foi disponibilizado pelo MCTIC, R$ 110 milhões de limite de empenho para as despesas
discricionárias. Esse valor sofreu uma redução em 2017, passando para R$ 98,3 milhões. Houve uma
queda de 10,64% em 2017 em relação ao exercício anterior, motivada, principalmente, pelos ajustes
realizados na execução dos contratos a fim de atender ao limite de empenho.
Essa diminuição no limite para empenho de 2017 refletiu na execução orçamentária do Grupo “Outras
Despesas Correntes”. Em 2017, a execução orçamentária foi 8% menor em comparação à execução
em 2016. Não obstante ao aumento de 9,80% na natureza de despesa “Passagens e Despesas com
Locomoção” devido ao restabelecimento de contratos de veículos em algumas Gerências Regionais, a
redução sofrida pelas despesas de “outros serviços de terceiros – pj” de 9,3% foi determinante para a
queda no valor empenhado do grupo “Outras Despesas Correntes”.
Em 2017, houve uma priorização na execução orçamentária das despesas do grupo “Investimentos”,
visto que foram executados 83,13% a mais que no exercício anterior. Dentre os elementos de despesa
deste grupo, destaca-se o item “Equipamentos e Material Permanente”, que aumentou sua execução
em 879,96%. Isso se deve, principalmente, a aquisições de Tecnologia de Informações e
Comunicações como Aquisições de Notebooks, Equipamentos de Projeção de Imagens, Soluções de
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Backup e Firewall. Em relação ao elemento “outros serviços de terceiros – pj”, o aumento de 28,82%
ocorreu em razão de aumento de despesas com a fábrica de softwares, resultante de ampliação de
demandas evolutivas nos sistemas da Anatel.
2.4

Desempenho Operacional

A Anatel atua, desde 2015, orientada pelo Plano Estratégico definido para o período de 2015-2024. Os
objetivos estratégicos definidos no Plano foram estabelecidos para um horizonte de longo prazo, de 10
anos, e são materializados por meio do desdobramento em Planos Operacionais de periodicidade
menor.
Nessa linha, o Plano Operacional 2017, aprovado pela Portaria nº 432, de 29/3/2017, tem como
referência o Plano Estratégico vigente e o acompanhamento de sua execução pelo Superintendente
Executivo tem a finalidade de atender ao inciso IV do artigo 173, da Resolução n° 612/2013 –
Regimento Interno da Anatel (RIA).
Foram definidas 17 diretrizes para balizar o desenho do planejamento operacional. Na sequência,
foram propostas, em conjunto com as superintendências e assessorias, 35 iniciativas que estão
diretamente relacionadas à implementação de alguma diretriz estabelecida para o período, as quais
correspondem a 16 projetos e 19 ações e as respectivas entregas ou metas previstas para serem
alcançadas no 1º e no 2º semestres de 2017.
Em julho de 2017 foi dado início, sob coordenação do SUE, o primeiro ciclo de acompanhamento da
execução do Plano relativo ao 1º semestre de 2017, em articulação com as superintendências e
assessorias da Presidência. O acompanhamento envolveu o preenchimento de formulários padrão
pelas áreas internas, explicitando-se o esforço das equipes nos 1º e 2º trimestres para fins de
atingimento da meta semestral.
Da mesma forma, ao final dos 3º e 4º trimestres, as áreas internas responsáveis pelas iniciativas
selecionadas preencheram o formulário padrão, informando sobre o andamento da execução das
iniciativas nos referidos trimestres, relativamente às metas do 2º semestre de 2017, ainda que não
houvesse meta objetivamente estabelecida para os 1º e 3º trimestres.
Feitas essas considerações, os resultados parciais aferidos por meio do acompanhamento da execução
do Plano Operacional 2017 podem ser conhecidos a partir da leitura dos documentos constantes do
processo SEI nº 53500.062030/2017-91, com destaque para os seguintes:
• Resultados do 1º Semestre: Informe nº 43/2017/SEI/SUE, Planilhas de Acompanhamento do
PO2017 - 1º semestre e Sumário Executivo PO2017 - 1º semestre.
• Resultados do 3º Trimestre: Informe nº 68/2017/SEI/SUE e Planilhas de Acompanhamento
PO2017 - 3º trimestre.
• Resultados do 4º Trimestre e consolidado: Informe nº 5/2018/SEI/SUE e Planilhas de
Acompanhamento PO2017 - 4º trimestre e consolidado.
Os indicadores definidos para o acompanhamento do Plano Operacional 2017 foram o Índice de
Completude das Iniciativas no 1º semestre (ICI1); Índice de Completude das Iniciativas no 2º
semestre (ICI2); e o Índice de Completude das Iniciativas (ICI Total), que capta a execução de todo o
Plano Operacional. Os resultados obtidos foram:
ICI1
37%

ICI2

ICI Total

36%

34%
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As iniciativas que não foram concluídas em 2017, com possibilidade de continuidade no próximo
exercício, por meio do Plano Operacional 2018 - Quadro 2.1.1.2 – Iniciativas do Plano Operacional
2017 e status em 31 de dezembro de 2017 -, são consideradas de alto grau de complexidade dos
trabalhos por demandarem consultas à sociedade, por dependerem de fatores externos, por estarem
relacionadas à implantação da nova cadeia de valor ou à alteração do Regimento Interno ou, mesmo,
dependerem da análise de volume significativo de contribuições recebidas.
2.5

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). Considerando o andamento das discussões na Agência, esta data foi alterada
para 30 de abril de 2016, para 31 de dezembro de 2016 e, posteriormente, para 30 de junho de 2017.
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 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.
Ao longo de 2016, a matéria foi analisada pelo Conselho Diretor. Após relatoria e pedidos de vistas,
além de diligências à área técnica, a revisão quinquenal dos (solução utm) de Concessão do STFC e a
proposta de revisão do PGMU foram aprovada em 15 de dezembro de 2016, na Reunião nº 816 do
Conselho Diretor. Considerando o trâmite ainda necessário para publicação do PGMU pelo Poder
Executivo, a data para revisão quinquenal foi novamente prorrogada no final de dezembro, agora para
30 de junho de 2017.
Por meio da Resolução nº 678, de 6 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 8 de
junho de 2017, foi formalizada a aprovação dos novos modelos dos Contratos de Concessão para a
prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades de serviço Local, Longa
Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), a serem firmados com as
Concessionárias, para o período de 2016 a 2020.
As premissas que nortearam a proposta de alteração de Contratos de Concessão são a preservação do
equilíbrio econômico-financeiro, a simplificação dos termos contratuais e a estabilidade regulatória.
Entre os principais temas que constam da versão aprovada 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, a eliminação do seguro-garantia e do seguro de lucros cessantes, e a previsão
contratual de adaptação do contrato ao regime privado, nos termos de novo Plano Geral de Outorgas.
No que tange ao PGMU, a proposta aprovada pelo Conselho Diretor visou a realocação e
racionalização dos recursos de universalização frente às novas demandas do cidadão. Neste sentido, a
proposta aprovada pela Anatel visa, dentre outros, a redução da planta dos telefones de uso público
(orelhão), além da reestruturação das metas de atendimento de acessos individuais e coletivos de forma
alinhada às necessidades atuais.
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Convocadas para a assinatura dos novos Contratos de Concessão do STFC, todas as Concessionárias
do serviço concedido (Oi, Embratel, Sercomtel, CTBC e Telefônica) manifestaram-se contra a
assinatura dos novos contratos, por não concordarem com a cláusula que versa sobre os valores das
desonerações das metas de universalização.
Posteriormente, em 3 de julho de 2017, o Secretário de Telecomunicações do MCTIC, encaminhou
Ofício informando à Anatel que, tendo em vista a não aprovação do PL nº 79/2016, restou inviável a
troca de metas de universalização de STFC por outras obrigações mais aderentes às necessidades da
população. Assim, o MCTIC decidiu por não prosseguir com o encaminhamento da proposta de novo
PGMU à Presidência da República e aguardar a aprovação do PLC nº 79/2016.
Ressalta-se que, na data de 10 de outubro de 2017, o MCTIC enviou à Anatel o Ofício nº
43653/2017/SEI-MCTIC, contendo solicitação (i) de envio da proposta de PGMU aprovada pela
Anatel ao Conselho Consultivo, (ii) de realização de conciliação dos valores das desonerações do
PGMU e (iii) de elaboração de "plano para aplicação dos saldos do PGMU proposto dentro do escopo
da concessão do STFC e que seja convergente com a expansão da infraestrutura de banda larga".
Referida demanda encontra-se em apreciação pelo Conselho Diretor da Agência.
Cabe ressaltar que, paralelamente a este processo de revisão quinquenal dos contratos de concessão e
do PGMU, desde 2015 estão sendo discutidas as perspectivas de reavaliação das concessões de
telefonia fixa no país. Ao final de 2015, foi criado um grupo de trabalho no âmbito do então Ministério
das Comunicações, com participação da Anatel, com o intuito de realizar estudos sobre este tema. Os
trabalhos deste grupo foram encerrados no início de 2016, com a publicação de relatório específico em
que foram avaliados alguns possíveis cenários de evolução setorial para as concessões do STFC.
Também em meados de 2015, a Anatel deu início aos trabalhos de um projeto estratégico com
temática semelhante, que tratava da reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações.
Em junho de 2016, a área técnica da Anatel concluiu sua análise e a proposta foi juntada à discussão
sobre a revisão dos Contratos de Concessão do STFC e do PGMU, após parecer da Procuradoria
Federal Especializada da Anatel (PFE).
Em dezembro de 2016, foi aprovada Consulta Pública sobre proposta de novo Plano Geral de Outorgas
(PGO), em linha com o Projeto de Lei do Senado nº 79/2016, além de outros documentos de suporte
para operacionalizar a revisão do modelo de prestação do STFC, em especial a concessão,
possibilitando que os esforços setoriais passassem a ser direcionados à ampliação do acesso da
população à banda larga. No ano de 2017, foi dado continuidade a esse projeto, com a análise das
contribuições à Consulta Pública e encaminhamento de proposta para análise da Procuradoria.

2.6

Gestão de multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

A Anatel, no período de 2000 a 2017, constituiu o quantitativo de 60.787 multas, o equivalente, em
termos financeiros, a R$ 5.323.067.611,56.
Importante esclarecer que as 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.
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Do quantitativo de multas constituídas, 66,02% foi integralmente quitado, o que corresponde a uma
arrecadação de R$ 741.046.967,33 Acresça-se a esse montante o valor de R$ 5.191.217,97,
equivalente à parcela das multas pagas parcialmente.
O Quadro 2.6.1 apesenta o detalhamento da situação das multas constituídas pela Anatel 2000-2017.
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Quadro 2.6.1 – Multas Constituídas pela Anatel 2000 - 2017
1

Multas Constituídas Anatel
2000 a 2017

Montante Arrecadado Integralmente (A)2
Situação

Financeiro (em R$)

Multas Arrecadadas

741.046.967,33

Pe rce ntual
(Financeiro)

13,92%

Montante Arrecadado Parcialmente (B)
Situação

Financeiro (em R$)

Suspensas judicialmente

Percentual

40.132

66,02%

Físico

Percentual

(Fí sico)

2

Pe rce ntual
(Financeiro)

(Fí sico)

2.699.796,09

0,05%

10

0,02%

520.982,19

0,01%

340

0,56%

1.726.797,53

0,03%

1.478

2,43%

167.175,84

0,00%

130

0,21%

76.466,32

0,00%

57

0,09%

5.191.217,97

0,10%

2.015

3,31%

Parceladas
CADIN e/ou Dívida Ativa
Comunicado (CADIN) expedido
Comunicado (CADIN) pendente de expedição
Subtotal (B)

Físico

3

Montante Não Arrecadado (C)
Situação

Financeiro (em R$)

Suspensas judicialmente

1.806.315.577,69

Parceladas
CADIN e/ou Dívida Ativa
Comunicado (CADIN) expedido

TOTAL - (A) + (B) + (C)
¹ O levantamento reflete o histórico das multas em

(Financeiro)

33,93%

Físico

Percentual

703

1,16%

(Fí sico)

15.081.490,13

0,28%

921

1,52%

2.593.105.057,83

48,71%

15.335

25,23%

155.744.983,28

2,93%

1.054

1,73%

Comunicado (CADIN) pendente de expedição
Subtotal (C)

Pe rce ntual

6.582.317,33

0,12%

627

1,03%

4.576.829.426,26

85,98%

18.640

30,66%

5.323.067.611,56

100%

60.787

100%

03/01/2018.

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 20.655 multas ainda não quitadas, a Agência já inscreveu 27,66% no
Cadin e/ou em Dívida Ativa e 2,08% estão parceladas.
Destaca-se que para um quantitativo de 1.184 multas, equivalente a R$ 155.911.233,67 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 fiscal4, ressalvados
4
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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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 684 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 1,18% 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 33,94% 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.
Multas Constituídas em 2017
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Quadro 2.6.2 – Multas Constituídas pela Anatel em 2017

2017
Montante Arrecadado Integralmente (A)2
Situação

Financeiro (em R$)

Multas Arrecadadas

Percentual
(Financeiro)

4.900.495,47

5,86%

Físico

Percentual
(Físico)

646

37,49%

Montante Arrecadado Parcialmente (B)2
Situação

Financeiro (em R$)

Suspensas judicialmente

Percentual
(Financeiro)

-

Parceladas
CADIN e/ou Dívida Ativa

0,00%

3.893,20

0,00%

Físico

Percentual
(Físico)

-

0,00%
7

0,41%

2.689,66

0,00%

4

0,23%

Comunicado (CADIN) expedido

18.032,67

0,02%

21

1,22%

Comunicado (CADIN) pendente de expedição

12.652,60

0,02%

16

0,93%

37.268,13

0,04%

48

2,79%

Subtotal (B)

Montante Não Arrecadado (C)3
Situação

Financeiro (em R$)

Suspensas judicialmente

Comunicado (CADIN) expedido
Comunicado (CADIN) pendente de expedição
Subtotal (C)

TOTAL - (A) + (B) + (C)
¹ O levantamento reflete o histórico das multas em

(Financeiro)

3.634.454,11

4,35%

Parceladas
CADIN e/ou Dívida Ativa

Percentual

Físico

Percentual
(Físico)

3

0,17%

880.245,47

1,05%

93

5,40%

6.264.086,59

7,50%

144

8,36%

63.513.020,33

75,99%

400

23,22%

4.345.793,24

5,20%

389

22,58%

78.637.599,74

94,09%

1.029

59,72%

83.575.363,34

100%

1.723

100%

03/01/2018.

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
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Gráfico 2.6.2.1 - Multas Constituídas X Multas Arrecadadas

Fonte: Multas Constituídas: SIGEC; Multas Arrecadadas: SIAFI

Gráfico 2.6.2.2 - Multas Arrecadadas

Nota explicativa: o aumento da arrecadação de 11,16 milhões, em 2016, para 25,62 milhões, em 2017,
justifica-se pelo fato que algumas empresas com somas significativas a recolher se beneficiaram de
redução de 25% do valor devido ao renunciar ao direito de recorrer, quitando integralmente seus
débitos. Além disso, no exercício de 2017, houve o reconhecimento contábil da arrecadação de
parcelamentos liquidados no valor de 6,8 milhões.
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Gráfico 2.6.2.3 – Multas Constituídas

As tabelas em atendimento às orientações exaradas por meio de Acórdãos do Tribunal de Contas da União
são apresentadas a seguir.
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2.7

Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Além de acompanhar a execução das 35 iniciativas do Plano Operacional 2017 – conforme detalhado
no item 2.4 deste Relatório –,a Agência também monitorou, no exercício, o resultado de alguns
indicadores de processos e atividades das áreas internas, utilizados como base para a avaliação de
desempenho institucional e individual da Gratificação de Desempenho dos Planos Especiais de Cargos
das Agências Reguladoras (GDPCAR). Esse monitoramento é feito em atendimento ao estabelecido no
Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, e à Portaria nº 888, de 30 de agosto de 2010, e alterações
posteriores.
Ao final do 8º ciclo avaliativo, que compreendeu o período de 1º de agosto de 2016 a 31 de julho de
2017, o resultado consolidado dos indicadores institucionais foi de 98,10%.

Quadro 2.7.1 – Indicadores e metas institucionais do 8º Ciclo de Avaliação de Desempenho
Institucional (Portaria nº 905, de 28 de julho de 2017)
Indicador

Meta

Percentual de Realização do Plano Operacional de
Fiscalização (POF)
Taxa de Solicitações dos Usuários Registradas e
Respondidas no Prazo
Execução das Fases da Elaboração de Regulamentos

Concluir no ciclo, no mínimo, 70% das ações de
fiscalização previstas no POF com vencimento no ciclo
90% das solicitações dos usuários respondidas no
prazo
Execução de 100% das fases para os temas propostos
85% do quantitativo de débitos apurados e passíveis de
notificação
Analisar 100% da soma de 80% dos contratos de
compartilhamento de infraestrutura submetidos à
Anatel dentro do ciclo avaliativos, com a quantidade
total de eventual passivo remanescente do ciclo anterior
Emissão de 100% dos produtos (Boletins e Relatório
anual)

Notificações de Débito Expedidas
Análise de Contratos de Compartilhamento de
Infraestrutura
Monitoramento do Tratamento e Acompanhamento de
Solicitações de Consumidores
Atendimento de Pedidos de Homologação
Atendimento de Pedidos de Outorga
Instrução de Pados no Prazo Regimental

80% das homologações atendidas em até 45 dias.
Analisar 80% dos pedidos iniciais de autorização de
SCM em até 15 dias
Instruir no prazo regimental 80% dos Pados com
prazo vencendo no ciclo

Índice de Desempenho Institucional Médio (IDIM)

Realização da
Meta (%)
121,49%
105,52%
92,86%
100,36%

117,33%

90,00%
116,04%
124,64%
103,48%

98,10%

Vale esclarecer que os indicadores e metas institucionais são avaliados em ciclos que vão do mês de
agosto de um determinado ano, até o mês de julho do ano subsequente. O acompanhamento destes
ciclos é trimestral, ou seja, há resultados parciais publicados, para o 1º semestre de determinado ciclo,
nos meses de outubro e janeiro.
Neste sentido, o 9º Ciclo de Avaliação dos Indicadores e metas Institucionais tem duração dos meses
de agosto de 2017 a julho de 2018, com resultados parciais aferidos no meses de outubro de 2017 e
janeiro, abril e julho de 2018.
Dito isso, apresentam-se os resultados parciais obtidos até o mês de janeiro de 2018, por se entender
que tal número é o que melhor explicita a situação dos indicadores e metas do 9º ciclo para o ano de
2017.
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Quadro 2.7.2 – Indicadores e metas institucionais do 9º Ciclo de Avaliação de Desempenho
Institucional (Portaria nº 1042, de 31 de julho de 2017)
Indicador

Meta

Realização da
Meta (%)

Percentual de Realização do Plano
Operacional de Fiscalização (POF)

Concluir no ciclo, no mínimo, 70% das ações de
fiscalização previstas no POF com vencimento
no ciclo

82,59%

Taxa de Solicitações dos Usuários
Registradas e Respondidas no Prazo

90% das solicitações dos usuários respondidas
no prazo

120,81%

Execução das Fases da Elaboração de
Regulamentos

Execução de 100% das fases para os temas
propostos

61,67%

Notificações de Débito Expedidas

85% do quantitativo de débitos apurados e
passíveis de notificação

106,38%

Análise de Contratos de Compartilhamento
de Infraestrutura

Analisar 100% da soma de 80% dos contratos de
compartilhamento de infraestrutura submetidos
à Anatel dentro do ciclo avaliativos, com a
quantidade total de eventual passivo remanescente
do ciclo anterior

119,00%

Atendimento de Pedidos de Homologação

80% das homologações atendidas em até 45 dias.

117,02%

Instrução de Pados no Prazo Regimental

Instruir no prazo regimental 80% dos Pados
com prazo vencendo no ciclo

106,81%

Índice de Desempenho Institucional Médio (IDIM)

2.8

92,04%

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

A atuação da Anatel em 2017 envolveu diversas frentes. Do ponto de vista da regulação, várias
iniciativas importantes foram concluídas no período, algumas com impacto positivo imediato para a
sociedade e outras em que os benefícios deverão ocorrer ao longo dos próximos anos.
Em relação ao tema compartilhamento de infraestrutura, foi publicada a Resolução nº 683, de 5 de
outubro de 2017, que aprova a nova regulamentação e revoga a Resolução nº 274, de 5 de setembro de
2001. A atualização regulamentar buscou contemplar as diretrizes contidas na Lei nº 11.934/2009 (Lei
de Radiação não Ionizante) e Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral das Antenas) referentes ao
compartilhamento de infraestrutura no setor de telecomunicações e, entre as inovações, destaca-se a
obrigatoriedade de compartilhamento de infraestruturas por detentores não prestadores de serviços de
telecomunicações e a exigência de maior transparência das ofertas, o que fortalecerá o setor e agilizará
o atendimento de áreas em que a infraestrutura de telecomunicações ainda não está bem desenvolvida.
Quanto à gestão do espectro de radiofrequências, em 2017, foram promovidas alterações de
destinações e condições de uso de determinadas faixas de radiofrequências, buscando-se não apenas o
uso otimizado do espectro e o alinhamento da regulamentação do Brasil com as recomendações
estabelecidas internacionalmente, como também o atendimento das necessidades do setor. Nesse
sentido, reviu-se as condições de uso de faixas para aplicações de segurança e de salvamento,
viabilizando a continuidade da operação de vários sistemas com essas finalidades.
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O uso de faixas usadas por redes de satélites foi adequado para possibilitar o desenvolvimento de
serviços banda larga diretamente aos consumidores, a preços competitivos; promoveu-se a destinação
de múltiplas faixas para aplicações de captação e transmissão de dados científicos relacionados à
exploração da Terra, auxílio à meteorologia, operação e pesquisa espacial; ampliou-se o espectro
disponível para serviços auxiliares de TV, ao mesmo tempo em que se possibilitou alocar mais faixas
de radiofrequências para aplicações móveis, com foco no 4G e evoluções, entre outros.
Outro tema que merece destaque em 2017 é a revisão do Regulamento de Numeração para Redes de
Telecomunicações que, seguindo a orientação estratégica de simplificação e de uma maior consistência
regulatória, adequa e consolida num único instrumento todos os atuais Planos de Numeração de Redes
de Telecomunicações. A proposta de Regulamento Geral de Numeração faz parte do Projeto de
Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações e tem como
objetivo atualizar as regras de administração e utilização dos recursos de redes de numeração,
adequando-as às atuais necessidades e à evolução do setor. Pela proposta, ao tempo que mantém o
controle da administração dos recursos de numeração, a Agência transfere para uma entidade externa
autorizada a atividade operacional de desenvolvimento, evolução e sustentação do sistema que auxilia
a administração desses recursos, dentro das condições pré-estabelecidas.
No que se refere à certificação de produtos, promoveu-se significativa simplificação regulatória
decorrente da revogação de 38 resoluções – normas e regulamentos técnicos –, com o objetivo de
desburocratizar o processo de certificação, tornando-o mais célere e tempestivo à evolução
tecnológica, e impedir o retardo do uso de produtos abarcados por novas tecnologias no País. Buscouse, também uniformizar os procedimentos internos da Agência por meio da publicação de requisitos
técnicos, por Ato da Superintendência responsável. Na mesma linha, realizou-se Consulta Pública
de Regulamento de Avaliação da Conformidade e Homologação de Produtos para Telecomunicações,
a fim de conferir mais qualidade ao processo de avaliação, cabendo destacar: a revisão e a ampliação
do rol de modelos de avaliação da conformidade; e a delegação de competência para que a área técnica
responsável estabeleça e atualize os requisitos técnicos e procedimentos operacionais atinentes à
avaliação da conformidade dos produtos para telecomunicações.
Por fim, há que destacar uma grande mudança de paradigma aprovada pela Agência em 2017, que
trará, ao longo dos próximos anos, forte impacto positivo ao setor: trata-se da edição da Resolução nº
680/2017, que aprovou o novo Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação
Restrita, revogando a Resolução nº 506/2008, e, ao mesmo tempo, também alterou vários
regulamentos para prever hipóteses de dispensa de autorização para prestadores de SCM e SLP,
devendo, para tanto, possuir redes de telecomunicações de suporte à exploração do serviço que
utilizem exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação
restrita. O interessado em prestar o SCM deve possuir, ainda, no máximo 5 mil acessos em serviço.
Ademais, o mesmo regulamento dispensou o licenciamento de estações de telecomunicações que
utilizarem exclusivamente equipamentos de radiação restrita e/ou meios confinados. Com a medida,
busca-se reduzir as barreiras burocráticas, promovendo maior competição no mercado, visando a
melhoria e massificação dos serviços. Até o final de 2017, foram cadastradas quase mil entidades no
módulo Dispensa de Autorização do Sistema Mosaico, sendo 967 referentes ao SCM e 22 ao SLP.
Ressalta-se também que em 2017 houve expansão das redes de transmissão de longa distância de alta
capacidade (backhaul e backbone com fibra ótica até o município), constam atendidos com backhaul
de fibra ótica 3.452 municípios (61,9% do total) em relação a 3.225 em 2016 (57,89%).
A ampliação das redes possibilitou aumento no número de usuários utilizando a internet. O Brasil
encerrou o ano de 2017 com quase 29 milhões de acessos em banda larga fixa, sendo que esse
aumento foi mais significativo para as velocidades superiores a 12 Mbps, que já representam 42% do
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total. Os usuários conectados por meio da fibra ótica representam 10% dos acessos, tecnologia com
maior percentual de crescimento, 65% dos acessos.

2.9

Informações sobre ações desenvolvidas pelas unidades técnicas específicas

2.9.1

Superintendência de Planejamento e Regulamentação

A Superintendência de Planejamento e Regulamentação (SPR), coordenou atividades voltadas à
evolução do arcabouço regulatório das telecomunicações. A esse respeito, em conjunto com as demais
áreas especializadas da Anatel, a SPR conduziu sistematicamente os estudos de impacto regulatório e
os trabalhos decorrentes de proposição de instrumentos normativos modernos, elaborados sob a ótica
da simplificação e da racionalidade da atuação da administração.
Em 2017, foram aprovadas 16 Resoluções, com vista à regulação dos serviços de telecomunicações,
com destaque para questões referentes ao uso do espectro de radiofrequências, ao compartilhamento de
infraestrutura, à facilitação da atuação dos pequenos prestadores de serviços de telecomunicações e à
transparência da atuação da Agência. São elas:
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Resolução nº 674, de 13 de fevereiro de 2017 - Aprova o Regulamento sobre Canalização e
Condições de Uso de Radiofrequências na Faixa de 148 MHz a 174 MHz;
Resolução nº 675, de 6 de março de 2017 - Revoga a Norma para Certificação e Homologação de
Transmissores e Transceptores Digitais para o Serviço Fixo em Aplicações Ponto a Ponto nas
Faixas de Frequências abaixo de 1 GHz, aprovada pela Resolução Anatel nº 360, de 1º de abril de
2004, e a Norma para Certificação e Homologação de Transmissores e Transceptores Digitais
para o Serviço Fixo em Aplicações Ponto a Ponto nas Faixas de Frequências acima de 1 GHz,
aprovada pela Resolução Anatel nº 369, de 13 de maio de 2004;
Resolução nº 676, de 7 de abril de 2017 - Limita o uso das faixas de radiofrequência de 18,1 GHz
a 18,6 GHz e de 27,9 GHz a 28,4 GHz.
Resolução nº 677, de 30 de maio de 2017 - Alteração do prazo contido nas alíneas "a" e "c" do §
1º do art. 2º e no § 1º do art. 3º do Regulamento Geral de Acessibilidade, aprovado pela
Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016;
Resolução nº 678, de 6 de junho de 2017 - Aprova a alteração dos Contratos de Concessão para a
prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades de serviço Local,
Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI);
Resolução nº 679, de 8 de junho de 2017 - Aprova o Regulamento de Numeração para Redes de
Telecomunicações, revoga o Regulamento de Numeração para a Identificação de Acessos,
Interfaces e Elementos de Redes do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e altera o art. 82 do
Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (SMP);
Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017 - Aprova o Regulamento sobre Equipamentos de
Radiocomunicação de Radiação Restrita e altera o Regulamento dos Serviços de
Telecomunicações, o Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de Comunicação
Multimídia, o Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia e o Regulamento do Serviço
Limitado Privado;
Resolução nº 681, de 21 de agosto de 2017 - Aprova a destinação das faixas de radiofrequências
de 430 MHz a 440 MHz e de 9.300 MHz a 9.800 MHz ao Serviço Limitado Privado (SLP) para
aplicações de radiolocalização;
Resolução nº 682, de 31 de agosto de 2017 - Aprova o Regulamento do Processo Eletrônico na
Anatel;
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•
•
•

•
•
•

•

Resolução nº 683, de 5 de outubro de 2017 - Aprova o Regulamento de Compartilhamento de
Infraestrutura de Suporte à Prestação de Serviço de Telecomunicações;
Resolução nº 684, de 9 de outubro de 2017 - Aprovar a Norma da Metodologia para Cálculo do
Fator de Transferência "X" Aplicado nos Reajustes de Tarifas do Serviço Telefônico Fixo
Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral (STFC);
Resolução nº 685, de 9 de outubro de 2017 - Aprova a atribuição e destinação de faixas de
radiofrequências, ao Serviço Limitado Privado (SLP), para aplicações de captação e transmissão
de dados científicos relacionados à exploração da Terra por satélite, auxílio à meteorologia,
meteorologia por satélite, operação espacial e pesquisa espacial.
Resolução nº 686, de 13 de outubro de 2017 - Revoga Normas e Regulamentos Técnicos de
Certificação de Produtos para Telecomunicações;
Resolução nº 687, de 7 de novembro de 2017 - Altera o Regimento Interno da Anatel, aprovado
pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, para revisão de dispositivos afetos a publicações
no Diário Oficial da União visando a racionalização de custos e de procedimentos;
Resolução nº 688, de 7 de novembro de 2017 - Aprova o Regulamento sobre Destinação e
Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos
(SARC), de Repetição de Televisão (RpTV), de Televisão em Circuito Fechado com Utilização
de Radioenlace (CFTV), Serviço Limitado Móvel Aeronáutico (SLMA) e Serviço Limitado
Privado ( SLP), e dá outras providências. e
Resolução nº 689, de 14 de novembro de 2017 - Aprova o Regulamento de Controle das Áreas de
Proteção Adjacentes às Estações de Monitoramento sob responsabilidade da Anatel.

Sobre os Regulamentos em elaboração na Anatel em 2017, esta atividade foi definida pela Agenda
Regulatória para o biênio 2017-2018, aprovada pelo Conselho Diretor por meio da Portaria nº 491, de 10
de abril de 2017. Constam na referida Agenda 58 iniciativas regulamentares, com previsão da etapa que
deveria ser cumprida para cada uma delas (entre Análise de Impacto Regulatório, Consulta Pública e
aprovação final). Ao final de 2017, o nível de execução da Agenda estava em 35,7%, conforme
relatório disponível na página da Anatel na Internet, destacando-se que parte significativa das ações tem
sua execução prevista para 2018.
Entre os projetos já em andamento, cabe destaque aos projetos estratégicos estruturantes relacionados à
revisão do modelo de prestação de serviços de telecomunicações, seu regime e escopo, do modelo de
qualidade, do modelo de outorga e licenciamento, do modelo de gestão do espectro, do modelo de
fiscalização regulatória e alguns relacionados à competição. Entre as novas iniciativas destacam-se a
revisão da regulamentação sobre direitos dos consumidores de serviços de telecomunicações, a avaliação
sobre a necessidade de alteração regulamentar para fomentar a Internet das Coisas, a regulamentação
relacionada a serviços públicos de emergência e segurança pública, entre outros.
Destacam-se, entre os Regulamentos em elaboração em 2017, alguns que passaram por Consulta Pública
ao longo do referido ano:
• Consulta Pública nº 2 – Proposta de Plano de Geral de Outorgas (PGO) e de Termo de
Autorização Único, bem como consulta do documento intitulado "Temas relevantes para
alteração da legislação de telecomunicações", referente aos temas discutidos nos estudos de
revisão do modelo de prestação dos serviços de telecomunicações;
• Consulta Pública nº 7 – Proposta de novo Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo
Direito de Uso de Radiofrequências (RPPDUR) e alterações decorrentes ao Regulamento de
Licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de Telecomunicações e de Uso de
Radiofrequência, ao Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações (Fistel) e ao Regulamento sobre Autorização de Uso Temporário de
Radiofrequências;
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•
•
•
•
•

•
•

Consulta Pública nº 11 – Proposta de alteração do prazo contido nas alíneas "a" e "c" do §1º do
artigo 2º e no §1º do artigo 3º do Regulamento Geral de Acessibilidade, aprovado pela Resolução
nº 667, de 30 de maio de 2016;
Consulta Pública nº 14 – Regulamento sobre Condições de Uso de Radiofrequências pelo Serviço
de Radioamador e a Atribuição e Destinação de Faixas de Radiofrequências ao Serviço de
Radioamador;
Consulta Pública nº 17 – Altera o Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612,
de 29 de abril de 2013, para revisão de dispositivos afetos a publicação no Diário Oficial da
União visando a racionalização de custos e de procedimentos;
Consulta Pública nº 19 – Proposta de destinação de faixas de radiofrequências para o Serviço
Móvel Global por Satélite (SMGS);
Consulta Pública nº 22 – Proposta de Regulamento Geral de Numeração – RGN que objetiva
atualizar e adequar as regras referentes à administração e utilização dos recursos de numeração às
atuais necessidades e à evolução do setor, conforme prevê o item 12.2 da Agenda Regulatória da
Anatel para o biênio 2017-2018, aprovado pela Portaria nº 491, de 10 de abril de 2017;
Consulta Pública nº 24 – Proposta normativa para instituição do Centro de Altos Estudos em
Telecomunicações - Ceatel da Anatel, por meio de alteração do Regimento Interno da Anatel RIA, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013; e
Consulta Pública nº 32 – Institui o Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte de Serviços de
Telecomunicações junto à Anatel e aprova o seu Regimento Interno.

Além desses, há que se destacar a Consulta Pública nº 35/2016, do Plano Geral de Metas de Competição
(PGMC), que se iniciou no final de 2016 e estendeu-se até o fim de março de 2017. Neste caso, uma
audiência pública foi realizada no final de janeiro de 2017, justamente pela expectativa de ter uma
participação mais aberta e informal da sociedade sobre os diversos subtemas de que se trata o PGMC,
assim como para ter a oportunidade de informar melhor sobre as propostas regulamentares em questão.
A audiência foi totalmente produtiva: ela contou com apresentação dos técnicos sobre aspectos gerais do
regulamento, características dos mercados de atacado e varejo, racionalização para aplicação de
remédios, mesas redondas de discussão de temas particulares, apresentação de especialistas de outras
instituições governamentais e participação de integrantes do setor regulado.
Há que se ressaltar ainda, outras relevantes ações coordenadas pela Superintendência de Planejamento
e Regulamentação (SPR) em 2017 ou com sua participação. A saber:
•

•
•
•

Grupos de trabalho relacionados a: (i) Projeto Celular Legal, que incentiva o uso de terminais
moveis regulares e engloba as iniciativas do Cadastro de Estações Móveis Impedidas (CEMI) e
Sistema Integrado de Gestão de aparelho (SIGA); (ii) localização de estações móveis em
chamadas a serviços públicos de emergência (GT-LOC); (iii) digitalização das transmissões de
televisão e liberação da faixa de 700 MHz para ampliação das redes de banda larga móvel de
quarta geração (GIRED); (iv) implementação e acompanhamento dos processos de aferição da
qualidade da banda larga fixa e móvel (GIPAQ); (v) padronização da interface para tratamento
de requisições relacionadas à investigação telemática (SITTEL); (vi) Gestão de Risco das
Redes de Telecomunicações e Uso de Serviços de Telecomunicações em Desastres, Situações
de Emergência e Estado de Calamidade Pública, incluindo o envio de SMS em situações de
desastres por meio da defesa civil;
Discussões relacionadas à ampliação do acesso com foco na banda larga, abordando o
diagnóstico da atual situação dos diversos serviços de telecomunicações e o apontamento de
projetos estruturais de rede com vistas a suprir os gaps diagnosticados;
Discussões relacionadas à franquia de dados na banda larga fixa;
Discussões relacionadas a Internet das Coisas – IoT, no âmbito do Câmara de IoT, iniciativa
coordenada pelo MCTIC que busca promover o ecossistema IoT no Brasil;
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•
•
•
•

Atividades do Grupo de Implantação do Regulamento Geral de Acessibilidade (GIRA);
Realização do 1º Seminário voltado para Provedores regionais (CONECTA);
Acompanhamento dos dados de acesso dos serviços de telecomunicações; e
Análise dos compromissos adicionais dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC)
solicitados pelas prestadoras de serviços de telecomunicações.

Cumpre mencionar que, no sentido de ampliar o acesso aos serviços de banda larga, por meio da
construção e ampliação de infraestrutura de telecomunicações, foi elaborada proposta de Plano
Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT), como um planejamento regulatório da Anatel para a
ampliação do acesso à Banda Larga no Brasil. A proposta de PERT, que ainda aguarda apreciação do
Conselho Diretor, fornece um diagnóstico da infraestrutura de telecomunicações do país e elenca as
principais lacunas do atendimento da banda larga, da existência de infraestrutura de rede de transporte
e de acesso e da prestação do serviço de telefonia móvel. A proposta também contextualiza aspectos
competitivos na prestação dos serviços de telecomunicações para acesso à banda larga, por meio de
acesso fixo ou móvel. Aborda, ainda, expectativas relativas ao futuro da demanda por serviços de
banda larga, as perspectivas para a tecnologia 5G no serviço móvel e propostas de projetos que visam
preencher as lacunas identificadas para ampliar o acesso aos serviços de telecomunicações, bem como
para aumentar a performance e qualidade dos serviços. Identifica, mesmo que preliminarmente,
possíveis fontes de financiamento e instrumentos existentes para a efetiva realização dos projetos com
foco na expansão do acesso à banda larga.
2.9.2

Superintendência de Fiscalização

As Diretrizes de Fiscalização do exercício de 2017, definidas com base no Plano Estratégico da Anatel
e aprovadas pelo Conselho Diretor, priorizaram os seguintes temas:
• Fiscalizações relacionadas à prevenção de risco à vida;
• Monitoramento das prestadoras em estado de vigilância considerando o acompanhamento
econômico-financeiro;
• Relações de consumo;
• Acompanhamento de Termos de Ajustamento de Condutas;
• Expansão das redes de banda larga; e
• Monitoramento da qualidade, com ênfase na banda larga.
A indicação dos temas prioritários define aspectos como abrangência, urgência, alocação de recursos e
profundidade das atividades de fiscalização da Anatel. Contudo, não significa que os recursos
disponíveis são utilizados apenas para esses temas. Nesse sentido, ressalta-se que o planejamento da
fiscalização para o período contemplou também outros assuntos, como as ações relacionadas aos
serviços de radiodifusão, demandadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC).
Para o Plano Operacional de Fiscalização de 2017 (POF 2017)1, foi aprovada a execução de 6.433
ações de fiscalização, conforme detalhamento a seguir:
• 3.354 ações de fiscalização demandadas pelas Superintendências (ações previstas, ou seja,
aquelas que já tinham escopo, objeto e objetivo delimitados no momento do planejamento); e
• 3.079 ações estimadas pela SFI (ações não previstas, ou seja, a SFI reserva uma parte de sua
capacidade para atendimento de denúncias e demandas não previstas, que são solicitadas e
executadas ao longo do ano).
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Importante destacar que o quantitativo de ações de fiscalização não previstas superou o estimado para
o POF 2017, totalizando 4.777 ações de fiscalização recebidas pela Agência.
Ao longo de 2017, do total de 8.131 ações de fiscalização previstas e não previstas, foram canceladas
806 ações, em razão de erro de duplicidade de demanda no sistema de fiscalização ou solicitação dos
demandantes. Ao final do exercício, foram concluídas 6.320 ações de fiscalização, o equivalente a
86% de realização.
2.9.2.1 Denúncias
•

Não outorgadas

Em 2017, foram recebidas ações de fiscalização para verificar 3.003 denúncias recebidas pela Anatel
sobre questões como clandestinidade, uso do espectro e órbita, recursos de numeração e outorga. Deste
total, 2.572 (86%) foram concluídas. Outras 431 ainda não foram concluídas, estendendo sua execução
para o exercício de 2018, sob a forma de passivo. Isso ocorre, em muitos casos, devido ao prazo
necessário à verificação das denúncias que são admitidas no final do exercício.
Essas ações de fiscalização resultaram na interrupção de 386 estações em entidades não outorgadas.
•

Certificação e homologação de produtos

Em 2017, a Anatel recebeu 167 denúncias específicas acerca do uso ou da comercialização de produtos
não homologados. Destas, 82% foram concluídas, resultando na instauração de 66 Procedimentos para
Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pados).
No final do exercício, o número de Pados em certificação combinados com irregularidade técnica ou
clandestinidade – instaurados em ações cujo escopo principal era clandestinidade ou verificação de
radiointerferências prejudiciais, por exemplo, e não propriamente certificação – totalizava 312.
• Radiointerferências
No exercício de 2017, a SFI tratou 857 casos de radiointerferências prejudiciais, decorrentes,
principalmente, de denúncias da sociedade por meio do sistema Focus (88%). No total, foram
concluídas 705 ações sobre o tema.
As diretrizes que balizam as atividades de fiscalização definiram que as denúncias envolvendo risco à
vida devem ser atendidas prioritariamente. Ao longo de 2017, foram realizadas 253 fiscalizações de
combate a radiointerferências com risco à vida (interferências nos serviços Móvel Aeronáutico e
Móvel Marítimo), atividades que têm impacto direto na segurança da sociedade, uma vez que as
interferências podem até mesmo prejudicar a navegação dos aviões comerciais, aumentando as
chances de acidentes aéreos.
Além disso, as radiointerferências podem resultar em redução na qualidade, ou indisponibilidade de
serviços como o Serviço Móvel Pessoal, comprometendo serviços públicos – como bombeiros, polícia,
ambulâncias, bem como degradar ou interromper transmissões em canais de televisão e rádio.
• Radiointerferências em Satélites
Por meio do Processo de Radiomonitoração de Satélites Geoestacionários (MSAT), criado em 2014, a
Anatel já solucionou 28 casos de interferência, provendo suporte às operadoras de satélites na
geolocalização da origem do sinal interferente.
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No exercício, a Agência recebeu 20 solicitações de suporte no tratamento de interferências em satélites
geoestacionários, logrando êxito na geolocalização das estações terrenas interferentes em oito casos
confirmados pelos solicitantes (em dez casos a interferência cessou espontaneamente ou não houve
retorno do solicitante).
2.9.2.2 Plano de Monitoração do Espectro em Fronteiras
O Plano de Monitoração do Espectro na Fronteira (PMEF) é executado anualmente, desde 2015, por
meio de fiscalização do espectro de diversos serviços, como radiodifusão (FM, VHF e UHF), Rádio
Aeronáutico (RA e SMA) e Serviço Móvel Pessoal (SMP.
As fiscalizações realizadas no âmbito do PMEF são utilizadas pela Anatel para subsidiar ações de
coordenação internacional no uso do espectro com os países vizinhos, provendo também uma visão
abrangente sobre o uso de diferentes faixas do espectro nas regiões de fronteira.
Em 2017, foram planejadas ações de monitoração em 13 municípios de regiões que fazem fronteira
com seis países: Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia.
Foram realizadas fiscalizações, conforme disponibilidade de recursos financeiros da Agência, nos
municípios Tabatinga (AM), Corumbá (MS), Ponta Porã (MS), Paranhos (MS), Guaíra(PR), Foz do
Iguaçu (PR), Santa Rosa (RS), São Borja (RS), Uruguaiana (RS) e Santana do Livramento (RS).
O trabalho desenvolvido recebeu elogios por representantes dos órgãos reguladores dos países do
Mercosul na reunião da Comissão Temática de Radiodifusão (CTRd), realizada durante a LI Reunião
do Subgrupo de Trabalho nº 1 (SGT 1) “Comunicações” do Mercosul, tendo um dos relatórios sido
anexado à Ata da Comissão Temática de Radiodifusão do SGT-1 para possíveis ações futuras dos
países do bloco.
2.9.3

Superintendência de Controle de Obrigações

A Superintendência de Controle de Obrigações (SCO) tem como competências regimentais, dentre
outras, acompanhar e controlar obrigações decorrentes da exploração dos serviços de
telecomunicações, submeter proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta e instaurar,
instruir e decidir Procedimento de Apuração de Descumprimento de Obrigações e de
Acompanhamento e Controle.
Em 2017, destaca-se a atuação da Superintendência nos seguintes temas:
A) Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC)
A SCO, em conjunto com as Superintendências integrantes da Comissão de Negociação, deu
prosseguimento às atividades de coordenação das negociações e análise técnica dos Termos de
Compromisso de Ajustamento de Conduta, nos termos do art. 9.º do RTAC5.

5

Regulamento de Celebração e Acompanhamento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, aprovado pela
Resolução nº 629, de 16 de dezembro de 2013 – Artigo 9º: “A negociação dos termos do TAC e a análise técnica sobre o
pedido formulado, com indicação das condições para a formalização do TAC ou as razões para a sua rejeição, ficará a
cargo de Comissão de Negociação integrada pelos Superintendentes de Planejamento e Regulamentação (SPR), de
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Até o final do ano de 2016, o trabalho referente à apreciação dos mais de 3.300 (três mil e trezentos)
requerimentos de admissão de processos, contendo mais de 15.500 (quinze mil e quinhentos) indícios
de infrações, já havia sido, em grande parte, concluído, de modo que em 2017 a atividade de
coordenação das negociações concentrou-se, sobretudo, na realização de ajustes nos processos de
negociação de TAC.
Nesse sentido, apresenta-se o detalhamento do que fora realizado pela SCO quanto a cada um dos
TAC em negociação na Agência:
• Grupo Oi:
As propostas de TAC foram rejeitadas pelo Conselho Diretor por meio do Acórdão nº 507, de 23 de
outubro de 2017, nos termos da Análise nº 234/2017/SEI/OR e do Voto nº 31/2017/SEI/IF.
a. TAC 1 (Temas: Qualidade, Universalização e Ampliação de Acesso):
Revogado, de ofício, o Acórdão nº 202, de 30 de maio de 2016, que aprovou a proposta do TAC
relativo aos temas de Qualidade e Universalização e Ampliação de Acesso.
b. TAC 2 (Temas: Direitos e Garantias dos Usuários - DGUs, Interrupções e Fiscalização):
Proposta rejeitada.
• Grupo Telefônica (Temas: Universalização, Qualidade, Interrupções Sistêmicas, Fiscalização e
DGUs)
a. Elaboração do Manual de Acompanhamento e Fiscalização (MAF):
Por meio do Informe nº 13/2017/SEI/CODI/SCO, em 24/02/2017, foi encaminhada a minuta do
Manual de Acompanhamento e Fiscalização de TAC para apreciação e aprovação pelo Conselho
Diretor. A referida Minuta de MAF foi aprovada por meio do Acórdão nº 145/2017 de 28/04/2017,
o qual também aprovou o encaminhamento ao TCU da revisão da metodologia de cálculo dos
compromissos adicionais.
b. Atendimento do Acórdão 2.121/2017 do Plenário do Tribunal de Contas da União:
Em outubro de 2017, o Plenário do TCU exarou o Acórdão nº 2.121/2017-TCU-Plenário que
definiu uma série de determinações, recomendações e oitivas à Anatel, abrangendo desde questões
específicas ao TAC da Telefônica, como pontos mais relacionados à natureza e condições dos TAC
em geral.
Entre os principais pontos levantados – e atendidos – destacam-se os ajustes realizados nos
compromissos e sanções previstas para garantia de valores de multas que incentivem a realização
dos investimentos, a realização de atividades fiscalizatórias para validação das informações trazidas
acerca do estado atual dos projetos acordados, as medidas adotadas para garantir que os
compromissos sejam representativos estatisticamente dos conjuntos socioeconômicos considerados,
entre outros.
Em 15/12/2017, foi encaminhada a proposta ajustada do TAC à Procuradoria, contendo o
atendimento das determinações, consoante o Informe nº 16/2017/SEI/SCO, subscrito pelos
membros integrantes da Comissão de Negociação da Anatel.
Relações com Consumidores (SRC), de Competição (SCP), de Fiscalização (SFI) e de Controle de Obrigações (SCO), que
a presidirá.”
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Ressalte-se que a área técnica está realizando diligências para garantir que os demais TACs em
negociação na Agência também já estejam aderentes às recomendações e premissas estabelecidas
no Acórdão do TCU.
• Grupo Algar (Temas: DGUs, Fiscalização e Interrupções)
A proposta de TAC está em análise na SCO para atendimento de diligências solicitadas pelo
Conselheiro Relator, que, por meio do Memorando nº 60/2017/SEI/AD, de julho de 2017, solicitou
esclarecimentos e que se procedesse à revisão da proposta de compromissos adicionais para que se
adequasse ao cenário atual, dado o lapso temporal decorrido desde o início das negociações.
Em virtude das recomendações constantes do Acórdão nº 2.121/2017-TCU, o Conselheiro Relator, por
meio do Memorando nº 100/2017/SEI/AD, solicitou a revisão da proposta de TAC incorporando-se a
proposta dos compromissos adicionais em análise na Superintendência de Planejamento e
Regulamentação (SPR).
• Grupo Sercomtel (Temas: DGUs, Fiscalização, Universalização e Ampliação do Acesso)
Após o atendimento das diligências solicitadas à área técnica pelo Conselheiro Relator acerca da
av’aliação da capacidade econômico-financeira da proponente para realizar os investimentos
necessários para o TAC e para atualização dos dados e informações da proposta encaminhada, o TAC
foi rejeitado, por unanimidade, pelo Conselho Diretor, consoante o Acórdão nº 434, de 29 de setembro
de 2017.
• Grupo Tim (Tema: Qualidade)
Por meio do Informe nº 126/2017/SEI/COGE/SCO, de 21/08/2017, foram analisadas as
recomendações da Procuradoria acerca da minuta do TAC e a proposta de celebração do ajuste foi
encaminhada ao Conselho Diretor por meio da Matéria nº 284/2017.
Em 29/12/2017, o Conselheiro Relator, por meio do Memorando-Circular nº 5/2017/SEI/LM, solicitou
à SCO e às demais Superintendências que compõem a Comissão de Negociação que revisassem a
proposta de TAC do Grupo TIM, adequando a proposta de Termo às recomendações constantes do
Acórdão nº 2.121/2017-TCU, bem como avaliassem a aplicação das premissas já aprovadas pelo
Colegiado da Agência em instrumentos de TAC já aprovadas.
• Grupo Claro (Tema: Qualidade e Interrupções Sistêmicas)
A proposta de celebração de TAC está em análise e aguardando o atendimento de providências
solicitadas à proponente, em razão da necessidade de substituição dos municípios de compromissos
adicionais, visando o atendimento das premissas propostas pela área técnica sobre as condições
mínimas para aceite da proposta.
• Nextel (Tema: Qualidade)
Em 6 de março de 2017, por meio do Despacho Decisório nº 2/2017/SEI/COQL8/COQL/SCO, o
Superintendente de Controle de Obrigações decidiu admitir o requerimento de TAC da prestadora.
Em 26 de dezembro de 2017, a Nextel encaminhou correspondência tratando da revisão da Proposta de
Projetos Estruturantes e de Ajustamento de Conduta, a qual está sendo analisada pela área técnica.
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• Unify (Tema: Fiscalização)
A Comissão de Negociação, por meio do Informe nº 14/2017/SEI/FIGF/SFI, de 23 de março de 2017
(1247685), recomendou a rejeição da proposta de ajustamento de conduta, por não estar aderente à
realização do interesse público. A PFE se manifestou por intermédio do Parecer nº 387/2017/PFEANATEL/PGF/AGU, de 26/05/2017 (1506796), acompanhando a sugestão da Comissão.
Em 07/08/2017, o Conselheiro Igor Freitas foi designado Relator do processo( 1743401). Com o fim
do mandato do Conselheiro Igor Freitas, o Conselheiro Emmanuel Campelo, foi designado, em
25/11/2017, o novo Relator da matéria. Aguardando deliberação do CD.

B) Solução de Notificação de Alertas à população baseada em Mensagem de Texto (SMS)
Sob a coordenação da Anatel, no âmbito do Grupo de Gestão de Riscos de Infraestrutura Crítica de
Telecomunicações – GGRR, durante o ano de 2017 foram estabelecidos os requisitos técnicos para
implantação do sistema de alerta de iminência de desastres naturais por meio de mensagem para os
usuários do serviço de telefonia móvel, conforme determina a Lei Nº 12.983, de 2 de junho de 2014 e
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, aprovado
pela Resolução nº 656, de 17 de agosto de 2015.
Com base nesses requisitos, as Prestadoras do Serviço Móvel juntamente com o Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos de Desastres (CENAD) realizaram projeto-piloto nos Estados de Santa
Catarina e do Paraná no período de fevereiro a junho/2017, utilizando a tecnologia de mensagem de
texto (Short Message Service – SMS), já correntemente utilizada pelos usuários do serviço.
A partir do resultado alcançado no piloto, foi estabelecido cronograma de extensão do uso da solução
para as demais unidades federativas do Brasil, com prazo de conclusão previsto para março de 2018.
Ao final de 2017, a solução encontrava-se em funcionamento, além de Santa Catarina e Paraná, nos
estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O número de usuários
cadastrados para utilização da solução já ultrapassou a marca de dois milhões de usuários e já foram
gerados, pelos órgãos vinculados a Defesa Civil, mais de 1.775 alertas, totalizando mais de 24 milhões
de mensagens de texto aos usuários cadastrados.
O objetivo desta solução é auxiliar os órgãos de Defesa Civil na prevenção e mitigação dos impactos
ocasionados por desastres naturais, por meio do envio de alertas e orientações aos cidadãos que
estejam em localidades de risco.
O conteúdo de tais alertas e orientações é de responsabilidade dos órgãos de Defesa Civil, que dispõem
de informações, estudos meteorológicos, geológicos, sismológicos, dentre outros. Os alertas são
transportados pelas operadoras de telefonia móvel por mensagens de texto (SMS).
De forma a ilustrar, tem-se a seguir um exemplo (figura 1) de uma notificação de alerta enviada no dia
25 de março aos cidadãos cadastrados do município de São João Batista, no Estado de Santa Catarina.
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Figura 2.9.3.1 - Notificação de Alerta – São João Batista – SC – 25/03/2017

Ademais, está em análise de viabilidade a Solução de Notificação de Emergência via TV por
Assinatura, como meio adicional de envio de alertas à população. Nesta outra solução prevê-se que a
notificação enviada pela Defesa Civil aparecerá como pop-up, janela instantânea, sobreposta à
programação que estiver sendo assistida pelo usuário, com o conteúdo gerado pelos órgãos de defesa
civil, alertando sobre a possibilidade de desastres e orientando a população.
C) Novo modelo de medição dos indicadores de rede da Banda Larga
Durante o ano de 2017, foi desenvolvido, no âmbito do Grupo de Implantação de Processos de
Aferição da Qualidade (GIPAQ) um novo método para aferição dos indicadores de qualidade da rede
de acesso à internet, do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM – banda larga fixa) e do Serviço
Móvel Pessoal (SMP – telefonia móvel).
O método anteriormente adotado apresentava dificuldades de operacionalização, além de não
possibilitar a coleta de informações em nível municipal. Já o novo método desenvolvido, que passou
por um rigoroso processo de homologação pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações (CPqD), inclusive para fins de garantir a comparabilidade do desempenho
alcançado por cada prestadora, tem como base a utilização de multicoletores distribuídos ao longo de
toda área de atuação das prestadoras, prevendo-se, inclusive, a utilização de qualquer equipamento
terminal de usuários (smartphone ou modem) como um potencial coletor de dados para aferição dos
indicadores de desempenho de rede – dependendo somente da instalação de componente de software
nos equipamentos terminais de usuários que já estão em uso.
Os novos equipamentos terminais comercializados pelas operadoras que chegarem ao mercado já
disporão de referido software embarcado e estarão aptos a realizar a coleta e o envio de dados à
Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ) tão logo entrem em funcionamento. E a EAQ, por sua vez,
continuará procedendo ao cálculo dos indicadores e submetendo-os à Anatel mensalmente.
Sob a coordenação do GIPAQ e contando com o empenho de todas as prestadoras envolvidas, o novo
método passou a ser utilizado em fase experimental desde junho de 2017, passando a produzir os
primeiros indicadores válidos a partir de dezembro. Seguindo o preceito de gradualidade da
implantação, o novo método estará plenamente em funcionamento ao longo do ano de 2018.
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Vale a pena destacar que essa nova metodologia de aferição de parâmetros de rede vai de encontro ao
que está sendo proposto na Consulta Pública nº 29, referente ao Regulamento de Qualidade dos
Serviços de Telecomunicações (RQUAL), que pode ser acessada por meio do endereço
eletrônico http://sistemas.anatel.gov.br/sacp, até o dia 09 de março de 2018, por toda sociedade.
D) Revisão do modelo de gestão da qualidade dos serviços de telecomunicações
A qualidade da prestação dos serviços de telecomunicações é acompanhada e controlada pela Anatel
desde a restruturação do setor de telecomunicações em 1998. Nesse período foram aprovadas
sucessivas resoluções estabelecendo métodos e indicadores para aferição do desempenho das
prestadoras do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM – Banda larga fixa), Serviço Móvel Pessoal
(SMP – Telefonia móvel), Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC – Telefonia fixa) e dos Serviços
de TV por Assinatura (SeAC).
A estratégia regulatória para o tema se repetiu durante todo o período, fundamentada nos preceitos de
comando e controle, e implementada por meio da aferição de indicadores, instauração de
procedimentos administrativos e penalizações às prestadoras quando observado comportamento
incompatível com o disposto na regulamentação vigente.
Com a evolução tecnológica e o surgimento de novas exigências por parte dos usuários, esse modelo
de acompanhamento passou a dar sinais de ineficiência e ineficácia, quando observados os sinais de
reação da sociedade nos bureaus de reclamação e nas pesquisas de satisfação com a prestação dos
serviços.
Atenta a essa sinalização da sociedade, a Anatel realizou, durante o ano de 2017, uma série de reuniões
com órgãos governamentais, prestadoras do serviço, fabricantes de soluções tecnológicas e entidades
representativas da sociedade para colher subsídios para a elaboração de uma proposta de revisão do
arcabouço normativo e dos procedimentos de acompanhamento e controle da qualidade dos serviços.
Com base nessas informações trazidas pelos interessados, complementadas por um estudo abrangente
sobre o arcabouço normativo e a estratégia regulatória adotada em outros países, encomendado pela
Anatel e UIT a um consórcio de empresas de consultoria liderado pela Advisia, foi elaborada a
proposta do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações (RQUAL).
Em sua reunião ordinária do dia 31 de outubro de 2017, o Conselho Diretor da Anatel decidiu, por
unanimidade, enviar essa proposta de revisão regulamentar à Consulta Pública, para colher as
contribuições de toda sociedade.
O novo regulamento visa estabelecer mecanismos de gestão da qualidade na prestação da telefonia
fixa, telefonia móvel, da banda larga fixa e TV por Assinatura, disciplinando as definições, os métodos
de aferição da qualidade, os critérios de avaliação e as ações necessárias à adequada prestação de tais
serviços aos consumidores. Inclusive, com a possibilidade de aferição de indicadores em nível
municipal, com o objetivo de melhor captar a experiência dos usuários na utilização dos serviços.
O texto completo da proposta da Consulta Pública nº 29 pode ser acessado no sitio da Anatel na
internet, por meio do endereço eletrônico http://sistemas.anatel.gov.br/sacp, até o dia 9 de março de
2018.
E) Conclusão dos processos relativos às medidas cautelares sobre a qualidade dos serviços
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A partir de 2012, em face do volume de reclamações recebidos nos canais de atendimento aos
usuário e da análise de indicadores de qualidade das prestadoras, a Anatel adotou algumas medidas
adicionais dentro da estratégia de acompanhamento e controle da qualidade dos serviços de
telecomunicações, conforme mencionado adiante:
•
•
•
•

Plano Nacional de Melhorias da Qualidade do SMP (telefonia móvel);
Monitoramento do desempenho das redes de suporte ao SMP (telefonia móvel) em
municípios;
Determinação as prestadoras para aprimoramento dos procedimentos de identificação,
comunicação e ressarcimento aos usuários por interrupções sistêmicas do SCM (banda larga
fixa) e SeAC (TV por assinatura);
Procedimento diferenciado de acompanhamento e controle de obrigações de qualidade.

Durante o ano de 2017 foram realizados os trabalhos de análise final e conclusão desses
procedimentos administrativos, onde se pode constatar que tais experiências se mostraram bastante
exitosas dentro dos objetivos perseguidos com a iniciativa.
A partir do Plano Nacional de Melhorias da Qualidade do SMP verificou-se a melhoria da prestação
do serviço, com o alcance, ainda que parcial, das metas estabelecidas cautelarmente para a tecnologia
3G e melhoria de resultados na 2G, bem como a melhoria nos índices de interrupções e de
reclamações em face da prestadora.
Também a "Cautelar de Municípios Críticos " trouxe resultados expressivos à melhoria da qualidade
do SMP, com a significativa redução de municípios que se encontravam com os indicadores
monitorados em situação crítica. Quanto à "Cautelar de Municípios Críticos" é de fundamental
importância destacar que, a despeito de seu encerramento conforme anunciado alhures, o processo
fiscalizatório continua, com a devida publicidade dos dados à sociedade no portal da Agência e no
aplicativo “Anatel Serviço Móvel”, dada a essencialidade da continuidade desse acompanhamento
para a manutenção dos níveis de qualidade alcançados.
Por sua vez, também se puderam observar resultados bastante positivos a partir das decisões
cautelares expedidas no âmbito dos seguintes processos: i) processo de identificação, comunicação e
ressarcimento de interrupções STFC, SCM e TV; ii) PAC, com a finalidade de ajustes relativos ao
STFC quanto aos métodos de coleta e consolidação de indicadores de qualidade, bem como
relativamente aos processos de identificação, comunicação e ressarcimento das interrupções.
Os Processos Administrativos foram concluídos e devidamente arquivados. Para os casos em que se
constatou, ao longo do rito processual, algum descumprimento das determinações exaradas nos
despachos cautelares ou de qualquer preceito regulamentar vigente, foi instaurado Procedimento para
Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) em desfavor da prestadora envolvida.
F) Bens Reversíveis
No ano de 2017, foi dada atenção especial ao acompanhamento das obrigações relacionadas aos bens
reversíveis das concessionárias do STFC, o que permitiu aprimoramentos na execução destas
atividades. Tal realidade fica evidenciada, por exemplo, pela atual situação dos pedidos apresentados
pelas concessionárias, tais como anuências de bens e serviços vinculados à concessão.
Em 2017, as concessionárias do STFC protocolaram 175 pedidos para apreciação da Agência, em
atendimento ao Regulamento de Bens Reversíveis (RCBR), aprovado pela Resolução nº 447/2006.
Nesse período, foram analisadas 263 solicitações. Dessa forma houve uma redução do número de
solicitações pendentes, conforme se demonstra abaixo:
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Quadro 2.9.3.3 – Evolução das atividades relacionadas a bens reversíveis em 2017
Situação das
solicitações na SCO
Recebidas
Analisadas
Pendentes

1º Quadrimestre

2º Quadrimestre
35
39
165

3º Quadrimestre
85
126
124

55
98
81

O número de solicitações analisadas pela SCO no segundo e terceiro quadrimestres são os dois
maiores já realizados desde o início do acompanhamento em 2014. Ademais, a quantidade de
pendências de análise da SCO no final do 3º quadrimestre de 2017 estava em seu menor nível,
destacando-se que muitos desses casos demandaram fiscalizações presenciais ou consultas à
Procuradoria e, por isso, ainda não foram finalizados.
Deste modo, em que pese a grande quantidade de solicitações recebidas nos anos de 2016 e 2017, a
conclusão das análises foi suficiente para reduzir consideravelmente o passivo existente ao final do
período.
Dentre as medidas que permitiram a redução das pendências, destaca-se a expedição do Despacho
Decisório nº 112/2017/SEI/COUN1/COUN/SCO, por meio do qual foi estabelecida a documentação
mínima para a análise das solicitações de anuência prévia ou de ratificação de dispensabilidade que
envolvam bens imóveis pertencentes ao patrimônio das concessionárias do STFC. A delimitação
precisa das informações necessárias proporcionou uma maior clareza à atuação da Agência e à maneira
de agir que se espera das concessionárias.
Outra atividade relevante realizada nesse período foi a conclusão da análise das Relações de Bens
Reversíveis (RBR) referentes ao ano de 2015, entregues pelas concessionárias a partir de outubro de
2016, em atendimento a Despachos Decisórios da SCO que não aprovaram as RBR de 2005 a 2014 e
determinaram a correção das inconsistências na RBR de 2015. Assim como ocorrido em anos
anteriores, nenhuma das relações entregues foi aprovada, pois além de não terem corrigido
integralmente as inconsistências apontadas quando da análise dos anos de 2005 a 2014, foram
verificadas novas irregularidades.
Diante de tal situação, foram expedidos Despachos pela SCO não aprovando as RBR apresentadas e
estabelecendo as seguintes determinações às concessionária do STFC:
a)

que efetuem a correção na RBR referente ao ano de 2016 de todas as
inconsistências apontadas pela área técnica, priorizando a correção dos campos
"Qualificacao", "ValorResidual", "Reversivel" e "NumeroContaRBR";

b) que se abstenham de realizar alienações de bens reversíveis previstas no RCBR, e no art.
101 da Lei nº 9.472 - Lei Geral de Telecomunicações (LGT), até que a correção dos
campos "Qualificacao", "ValorResidual", "Reversivel" e "NumeroContaRBR", seja
integralmente cumprida, excetuando-se os bens em desuso, devidamente substituídos, cuja
guarda traga risco ambiental ou a saúde pública (sucatas);
c)

que se abstenham de alienar e/ou onerar qualquer bem imóvel que integre seu patrimônio,
bem como de suas controladoras, controladas e coligadas, sem a prévia comprovação,
ratificada pela Agência, da dispensabilidade de tais bens para a continuidade do serviço de
telecomunicações prestado em regime público.

Atualmente as versões corrigidas da RBR referentes ao ano de 2016, entregues a partir de novembro
de 2017, estão em análise pela área responsável.
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Dentre as atividades relacionadas aos bens reversíveis, destaca-se também o tratamento dos Pados que
tratam do tema e que foram apresentados ao Tribunal de Contas da União. De um total de 22
processos, 17 encerraram seu trâmite administrativo e cinco estavam em deliberação pelo Conselho,
dentre os quais dois estavam, no final de 2017, em diligência junto à SCO.
Por fim, outra atividade relevante que teve a participação da SCO foi a elaboração do novo
Regulamento de Acompanhamento e Controle de Bens Reversíveis (RACBR), cuja minuta, em 2017,
foi submetida à Consulta Interna e à manifestação da Procuradoria Federal Especializada, estando, no
final de 2017, em estágio de finalização pela Superintendência de Planejamento e Regulamentação –
SPR, antes do encaminhamento ao Conselho Diretor para deliberação e submissão à Consulta Pública.
G) Do acompanhamento de compromissos de abrangência do Serviço Móvel Pessoal
No acompanhamento dos compromissos de abrangência das prestadoras do Serviço Móvel Pessoal
(SMP), estabelecidos por meio dos Editais de Licitação de Radiofrequência, foram expedidos, em
2017, 19 Despachos Decisórios, atestando o cumprimento de 2.187 compromissos de abrangência de
cobertura de sinal de SMP, utilizando tecnologia 2G, 3G ou 4G.
Tais análises foram todas precedidas de fiscalizações que avaliaram a real cobertura das prestadoras
nos diferentes municípios onde foram estabelecidos os compromissos editalícios.
Houve, também, a criação de grupo de trabalho para implantação de projeto-piloto de roaming entre as
prestadoras com obrigações de atendimento editalício em municípios com população inferior a 30 mil
habitantes. Desde 31/10/2017, foi ativado roaming de voz em 35 municípios, cujos resultados estão
sendo monitorados mensalmente. O roaming de dados, nos mesmos municípios, com previsão de
implantação para 2018.
H) Atendimento a Escolas Rurais
Os Termos de Autorização vinculados ao Edital de Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV – Anatel, que
teve como objeto faixas de frequências de 2,5GHz e de 450 MHz, estabeleceram as prestadoras de
serviços de telecomunicações vencedoras do processo licitatório – Claro, Oi, Telefônica e Tim –
diversos compromissos de abrangência relativos a áreas rurais e regiões remotas, de modo a permitir a
inclusão digital e social da população brasileira.
No caso específico das instituições de ensino localizadas em regiões rurais, a Anatel estabeleceu a
obrigatoriedade de atendimento, até 31 de dezembro de 2017, de todas as escolas públicas localizadas
a até 30 quilômetros do distrito-sede de cada município. As conexões de dados devem ter taxa de
transmissão de, no mínimo, 256 kbps de download e 128 kbps de upload. A partir de 2018, as
velocidades mínimas de download e de upload deverão ser de 1 Mbps e 256 kbps, respectivamente.
Até o final de 2017, estavam atendidas cerca de 29 mil escolas públicas rurais e mais de 3 milhões de
alunos beneficiados.
I) Programa Banda Larga nas Escolas – PBLE
Com o objetivo de conectar todas as escolas públicas urbanas à internet, o Programa Banda Larga nas
Escolas foi lançado pelo Governo Federal em 2008, quando a Anatel e as operadoras de telefonia fixa
CTBC/Algar, Oi, Sercomtel e Telefônica/Vivo assinaram aditivos aos Termos de Autorização de
exploração do Serviço de Comunicação Multimídia.
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Pelas regras do Programa, o serviço deve ser mantido, de forma gratuita, até dezembro de 2025.
Devem ser atendidas todas as instituições de ensino públicas urbanas cadastradas no Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Além de instalar a conexão à internet nas escolas, as empresas devem ampliar periodicamente a
velocidade de conexão, de modo a manter a qualidade e a atualização do serviço durante toda a
vigência do aditivo.
A Anatel realiza reuniões periódicas com as prestadoras buscando aprimorar o acompanhamento,
assim como com o FNDE e INEP visando aprimorar o fluxo de informações.
Para o ano de 2017, foram atendidas 63.012 escolas urbanas, distribuídas nas diferentes Unidades da
Federação, verificando-se, um crescimento médio de 1% sobre a base de escolas do ano anterior,
exceto para o Estado de São Paulo em que ocorreu redução de cerca de 16%, em virtude de possuir
plano próprio para atendimento das escolas paulistas.
Foi verificado também o aumento das velocidades médias das conexões nas escolas, com redução nas
faixas até 2 Mbps e aumento nas demais, o que demonstra a migração para velocidades maiores.

Faixas de Velocidade
Até 2Mbps
2Mbps
3 a 5 Mbps

Nº de Conexões
942
39.342
16.746

Rel. ano anterior
- 54 %
- 14 %
1.063 %

6 a 15 Mbps

5.968

167 %

Cabe ressaltar que os dados sobre escolas atendidas e velocidade de conexão são declarados pelas
prestadoras e fiscalizados pela Anatel. Caso se constate inconsistências, as prestadoras são notificadas
a regularizar os atendimentos e/ou informações, além de ficarem sujeitas às sanções.
A Anatel disponibiliza no endereço http://www.anatel.gov.br/setorregulado/plano-banda-larga-nasescolas, informações sobre o acompanhamento do plano.
J) Telefones Públicos
Em 2017, manteve-se o monitoramento da disponibilidade da planta de TUP das concessionárias do
STFC, com base em informações disponibilizadas pelo Sistema de Supervisão Remota (SSR) e
encaminhadas periodicamente à Agência. De acordo com os resultados obtidos, observou-se a
necessidade de serem tomadas ações mais incisivas em relação às empresas do Grupo Oi, que já
estavam sob os efeitos do Despacho Cautelar nº 565/2015/COUN/SCO, de fevereiro de 2015, que
instituiu gratuidade nas chamadas originadas a partir dos TUP, até que índices mínimos fossem
restabelecidos.
Sobre o tema, cabe ressaltar o acompanhamento da disponibilidade dos TUP do Grupo Oi, verificado
até o início de 2015, que, em decorrência do baixo desempenho, resultou na expedição do Despacho
Cautelar n.º 565/2015/COUN/SCO, de fevereiro de 2015, instituindo gratuidade nas modalidades
Local e LDN, realizadas a partir dos TUP, até que os índices mínimos fossem reestabelecidos.
No início de 2017, observou-se uma deterioração na disponibilidade nos estados que se encontravam
na condição de gratuidade, o que motivou a notificação da concessionária para corrigir as situações de
baixa disponibilidade. A empresa se comprometeu em adotar medidas extras visando a correção dos
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desvios na disponibilidade da sua Planta TUP, tendo sido definidas reuniões periódicas para
acompanhamento da melhoria da disponibilidade.
Como resultado, notou-se, no último trimestre de 2017, melhora na disponibilidade dos TUPs, a qual
continuará sendo monitorada em 2018. A seguir gráficos das regiões Norte e Nordeste com a situação
observada de melhora da disponibilidade até o final de novembro de 2017.
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Gráfico 2.9.3.1 – Disponibilidade da Planta de TUP – Oi Região Norte
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Gráfico 2.9.3.2 – Disponibilidade da Planta de TUP – Oi Região Nordeste
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Em dezembro de 2017, os estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espirito Santo,
Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe
se encontravam em condição de gratuidade. Destaca-se que próxima aferição para definição da
gratuidade será realizada em 28 de fevereiro de 2018.
A empresa foi informada da necessidade de se continuar o processo de melhoria nos níveis de
disponibilidade atualmente verificados, em direção ao nível satisfatório buscado com a expedição do
Despacho anteriormente mencionado.
A Anatel disponibiliza no endereço https://sistemas.anatel.gov.br/fiqueligado, acesso ao sistema Fique
Ligado, onde é possível obter informações das quantidades de orelhões instalados em cada estado e
município, as características individuais de cada aparelho, como número, sua localização e seu status
de funcionamento.
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K) Universalização
As obrigações de universalização vigentes encontram-se estabelecidas no Plano Geral de Metas para a
Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público (PGMU),
aprovado pelo Decreto 7.512, de 30 de junho de 2011, regulamentado pela Resolução nº 598, de 23 de
outubro de 2012.
Dentre as obrigações, destacam-se a obrigatoriedade de disponibilizar o STFC individual em
localidades com mais de 300 habitantes e a de instalar pelo menos um telefone público em localidades
com mais de 100 habitantes.
No exercício de 2017, procedeu-se a conclusão de 12 PACs referentes aos anos de 2012 a 2016 que
estavam com sua tramitação suspensa em razão das negociações dos respectivos TACs ou por seu
termo (caso dos PACs de 2016). Como resultado das análises realizadas nos referidos PACs, procedeuse a instauração de oito Pados. Cabe o registro de que um mesmo Pado pode abranger mais de um
PAC.
Por fim, destaca-se que, considerando os últimos dados disponibilizados no Sistema de Gestão das
Metas de Universalização (SGMU) referentes a novembro de 2017, no que pertine a ampliação do
acesso ao STFC, foram instalados pelo menos um telefone público em 210 novas localidades e
disponibilizados o STFC individual para 193 localidades.
L) Acompanhamento das condições de continuidade na prestação do STFC das concessionárias
do Grupo Oi e Sercomtel
Grupo Oi
Tendo em vista a apresentação de pedido de recuperação judicial pelo Grupo Oi, a SCO elaborou o
Informe nº 5/2016/SEI/COGE8/COGE/SCO por meio do qual se avaliou as hipóteses justificadoras da
adoção de medidas excepcionais. Tal análise resultou na expedição pelo Conselho Diretor do Acórdão
nº 232/2016.
Em continuidade ao acompanhamento especial realizado junto às concessionárias do Grupo Oi, no
exercício de 2017 a SCO atualizou, no Informe nº 10/2017/SEI/SCO, os dados de acompanhamento da
qualidade e universalização do STFC prestado em regime público pelas concessionárias Oi S.A e
Telemar Norte Leste S.A, bem como, revisitou as questões apontadas anteriormente em 2016.
Adicionalmente, procedeu à consolidação das informações de infraestrutura coletadas em fiscalizações
executadas pela Superintendência de Fiscalização (SFI).
Sercomtel
Em agosto, a Anatel decidiu adotar novas medidas em relação à Sercomtel S/A Telecomunicações, na
sequência do acompanhamento econômico-financeiro em curso desde 2012. A partir das análises
elaboradas pela Agência, foi constatada a necessidade de soluções de curto prazo para a manutenção
da prestação dos serviços de telecomunicações pela empresa.
Nesse sentido, o Conselho Diretor decidiu instaurar processos para a apuração, em caráter definitivo,
da capacidade econômico-financeira de a Sercomtel cumprir sua obrigação, como concessionária, de
prestar o serviço de telefonia fixa de forma contínua. O processo visa verificar, também, a capacidade
de a empresa prestar os serviços de telefonia fixa e de banda larga fixa em atendimento à
regulamentação setorial.
Dentre as medidas adotadas no âmbito desse processo, destaca-se a realização de mapeamento dos
sistemas de telecomunicações da Sercomtel, com as principais informações relacionadas à prestação
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do serviço. Ademais, foi determinada a instauração de Processo para avaliação sobre a aplicação de
caducidade à concessionária, atualmente em fase de instrução na SCO.
Ao final dos processos, deverá ser decidida a continuidade ou a extinção das outorgas detidas pela
Sercomtel.
M) Instrução de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações – Pados e
multas aplicadas
Ao longo de 2017, a SCO instruiu 1.658 Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações (Pados). Esse número considera todos os informes de instrução feitos, independentemente
da instância do processo ou de sua repetição, já que, em alguns casos, a decisão do processo é
precedida de dois ou mais informes. Excluindo as repetições, verifica-se que a SCO tratou 1.330
Pados.
No mesmo período, 168 processos sancionadores foram instaurados e 494 Pados foram concluídos –
286 já encerrados e 208 decididos em 2ª instância, para os quais não cabe recurso, em fase final de
encerramento no sistema SPADO, que é a fonte dos dados deste levantamento.
Registra-se que, em 2017, foram aplicadas pela SCO 427 multas, equivalentes em termos financeiros a
R$ 502.323.408,31.
No final de 2017, conforme os registros do sistema SPADO, a SCO possuía 1.717 Pados em trâmite
administrativo. Destes, identificavam-se pendentes de instrução na SCO, 854 Pados: 681 em primeira
instância, o que representa 39,7% do total, e 173 em segunda instância, o que representa 10,1% do
total. Além disso, havia 689 processos decididos, 481 em 1ª instância, pendentes da apresentação de
recurso ou do processamento de renúncia, o que representa 28% do total e 208 em encerramento após
decisão pelo Conselho Diretor da Anatel, o que representa 12,1% do total. Por fim, há 174 Pados que
estão sob a análise do CD, representando 10,1% do total.
N) Inventário e construção de base de dados única de PADOs
Em 2017, no intuito de aperfeiçoar o controle das informações relativas aos processos sancionadores,
principalmente diante da inexistência de ferramentas de gestão no Sistema Eletrônico de Informações
(SEI) e da recorrência de dados inconsistentes, a SCO verificou a necessidade de realizar um
inventário dos Pados em trâmite na Superintendência, cruzando as informações das bases do SEI e
SPADO com as bases internas de controle da SCO (SICODI e SITAC), sendo que as inconsistências
encontradas, que eram possíveis de serem solucionadas pela equipe da SCO, foram totalmente
corrigidas.
A partir do cruzamento das bases de dados, iniciou-se a construção de uma base de dados única de
controle dos Pados ativos que, a partir da informação disponível no SEI, liste todos os Pados em
andamento na SCO e, por meio de rotinas de verificação periódicas e automatizadas, identifique o
aparecimento de inconsistências, tais como erros de cadastro, anexação incorreta, cadastro sob a
tipologia errada e a falta de atualização do sistema SPADO.
A constituição da base de dados única permitiu a implantação do Plano de Gestão por Desempenho PGD de Pados na SCO, que se iniciou em novembro de 2017, que é acompanhado a partir dos
documentos efetivamente assinados no SEI.
Nesse sentido, o trabalho será concluído em 2018, com a definição de relatórios de controle
(dashboards) que estão sendo construídos para permitir um melhor acompanhamento dos processos
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pelos gestores e praticidade na atualização dos dados pelos servidores, possibilitando um controle mais
eficiente de todas as ações que envolvem a instrução de um processo, como no exemplo abaixo, que
consolida o total de Pados ativos na SCO por fase e ano.
Figura 2.9.3.2 – Controle de Processos de Pados - 2017

Em suma, a concentração das informações de Pados em uma única base de dados realizada em 2017
permite à SCO a gestão adequada dos processos, a priorização da instrução, a elaboração de relatórios
gerenciais e a identificação prévia de inconsistências.
2.9.4

Superintendência de Relações com Consumidores

Em 2017, as atividades da Superintendência de Relações com os Consumidores – SRC estiveram
relacionadas aos seguintes temas:

Ações de Educação para o Consumo
As ações de educação para o consumo foram previstas no Plano de Educação para o Consumo
2017/2018.
Inicialmente, cabe destacar uma mudança conceitual assumida no segundo semestre de 2017: o Portal
do Consumidor passou a ser encarado como o elemento central das ações de educação para o
consumo, relacionados todos os outros produtos de comunicação desenvolvidos na Superintendência.
Para isso, o Portal do Consumidor passou por reformulação em setembro, com a mudança de
disposição de elementos na página inicial e maior ênfase a conteúdos sobre direitos do consumidor.
Matérias sobre direitos dos usuários, telecomunicações e tecnologia são disponibilizados a cada 15
dias, assim como, produzidas notas sobre audiências, consultas e outros eventos públicos que possam
ser úteis aos cidadãos. Mantem-se ainda a atualização de dados e indicadores, manifestações e
eventos do CDUST e dos Conselhos de Usuários.
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Também em 2017, foi feita uma parceria com a Empresa Brasil de Comunicações (EBC), para a
produção de spots de rádios. Esses produtos apresentaram dicas rápidas sobre telecomunicações em
forma de áudio, podendo ser veiculados por todas as emissoras interessadas.
Foram, ainda, produzidos tutoriais para a série “Anatel Explica”. Essa campanha educativa, composta
de tutoriais didáticos e acessíveis, surgiu a partir de assuntos que geravam dúvidas em consumidores,
temas relacionados a direitos do usuário e assuntos do setor de telecomunicações. Em setembro de
2017, ao atingir a 100ª edição, a série encerrou o ciclo de dicas e orientações sobre direitos do
consumidor, contabilizando cerca de 125 mil acessos no portal e 40 mil interações via mídias sociais.
Para comemorar o Dia do Consumidor, a SRC realizou algumas ações especiais ao longo do mês de
março de 2017. Foram divulgadas, na página oficial no Facebook da Anatel, campanhas de
empoderamento e dicas baseadas em regulamentos da Agência. Foi, também, realizado o workshop
“Relações de consumo em Telecom: conquistas e novos desafios”.
Além disso, a SRC, em parceria com a APC, interagiu com os consumidores no Facebook ao longo
de todo o ano de 2017. A SRC acompanhou as interações de usuários com a Agência na página
oficial da Anatel no Facebook, tendo sido respondidos alguns comentários com dúvidas sobre
serviços de telecomunicações ou sobre a atuação da Anatel, assim como prestadas orientações para
uso dos canais de atendimento.
Ainda, com o intuito de desenvolver ações que possibilitem o estreitamento das interações com
órgãos e entidades de defesa do consumidor, a SRC desenvolveu o produto “Boletim do
Consumidor”. Os boletins, encaminhados por e-mail, consistem em documento trimestral (até o mês
de outubro) e, depois, mensal, das principais atividades da Anatel relacionadas ao consumidor de
serviços de telecomunicações.
Relações Institucionais e de Proteção e Defesa do Consumidor
Comitê de Defesa dos Usuários de Telecomunicações – CDUST
O Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações (CDUST), cujas atividades são
disciplinadas pela Resolução nº 650/2015, foi criado para assessorar e subsidiar o Conselho Diretor da
Agência em assuntos relacionados à defesa e à proteção dos direitos dos usuários de serviços de
telecomunicações. O artigo 7º de seu Regimento Interno determina que o Comitê se reúna
trimestralmente em caráter ordinário. Cumprindo essa determinação, vários temas ligados à defesa e
direitos do consumidor foram pautados nas quatro reuniões ordinárias realizadas em 2017, nos dias 3
de fevereiro; 19 de maio; 18 de agosto e no dia 24 de novembro. Nessas reuniões, foram discutidos os
seguintes temas, dentre outros: Agenda Regulatória 2017-2018; Regulamento do Modelo de
Qualidade; “Panoramas” elaborados pela SRC, notadamente o que tratou de serviços adicionais;
Consulta Pública do Plano Geral de Outorgas; Pesquisa de satisfação 2016; Balanço e Planejamento da
SRC 2016/2017; Conselhos de Usuários; Eleições do CDUST 2017, avaliação da atuação do CDUST
em 2016 e perspectivas para 2017; Programa Banda Larga nas Escolas; Cobrança indevida; Tomada de
subsídios para alteração do RGC; Programa Fique Ligado; e Consulta Pública do MCTIC sobre a
minuta do decreto de Políticas Públicas de Telecomunicações.
Além disso, cabe ressaltar que, em outubro, terminou o mandato de cinco conselheiros do CDUST,
sendo quatro representantes de usuários de telecomunicações ou entidades de defesa do consumidor,
públicas ou privadas, sem fins lucrativos e um representante de entidade de classe das prestadoras de
pequeno porte. Assim, foi publicado edital para seleção de novos membros. O processo seletivo foi
amplamente divulgado na página da Anatel na internet, bem como por meio de correspondências aos
principais órgãos de defesa do consumidor e entidades de classe de prestadores de serviços de
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telecomunicações. Além disso, foi veiculado spot de rádio pelas emissoras geridas pela EBC e por
algumas de suas parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública convidando interessados a se
candidatar às vagas disponíveis. Os novos representantes tomaram posse na última reunião do ano.
Conselho de Usuários
Os Conselhos de Usuários dos diferentes serviços de telecomunicações de interesse coletivo são
instâncias de controle social, com caráter consultivo, regulamentados pela Resolução Anatel nº
623/2013. Têm como objetivo a elaboração de propostas de melhoria e adequação dos serviços
prestados aos usuários, o desenvolvimento e a disseminação de programas e ações de conscientização
e a orientação aos usuários sobre a utilização dos serviços de telecomunicações, bem como sobre os
seus direitos e deveres. Por meio deles, a sociedade civil tem a possibilidade de canalizar suas
demandas e influir nos processos internos das prestadoras.
As oito principais operadoras possuem Conselhos. No fim de 2017, estavam em atividade 28
Conselhos, nas cinco macrorregiões geográficas. No segundo semestre, foi realizada a votação para a
composição dos conselhos da operadora Sky nas regiões Norte, Centro Oeste e Sul, estando o início
de suas atividades previsto para o primeiro trimestre de 2018.
Até o primeiro semestre de 2017, o acompanhamento das reuniões dos Conselhos pela SRC
(diretamente pelos servidores lotados na sede e pelos coordenadores de Relação de Consumo das
gerências regionais da Anatel) tinham, como objetivo central, o saneamento de dúvidas acerca da
legislação e, em específico, da resolução norteadora das atividades do conselho.
A partir do segundo semestre do ano, começou a ser implantada uma nova dinâmica de
acompanhamento das reuniões dos conselhos de usuários. Os representantes da Anatel nas reuniões,
além de sanearem eventuais dúvidas surgidas, foram estimulados a (a) mediar conflitos entre
prestadoras e conselheiros surgidos durante as reuniões; e (b) propor pautas e, mediante demanda dos
conselheiros, explicar ações e medidas implementadas pela Agência.
A Anatel tem realizado, anualmente, um fórum nacional com os membros dos conselhos de usuários
com o objetivo de promover interação e troca de experiências entre os seus integrantes. Em 2017,
com o intuito de fomentar a integração, debates e trocas de experiências entre membros dos
Conselhos e representantes do CDUST, foi realizado um fórum conjunto que reuniu membros de
ambas as instâncias. O III Fórum Nacional dos Conselhos de Usuários foi realizado em 19 de maio e
reuniu cerca de 80 pessoas, entre presidentes e vice-presidentes dos Conselhos de Usuários,
representantes do CDUST e servidores da Anatel.
Diálogo da SRC com órgãos e entidades de defesa do consumidor
Ao longo do ano de 2017, a SRC manteve contato com órgãos e entidades de defesa do consumidor,
comissões atuantes nesse tema no Congresso Nacional, mídia e academia. As Gerências Regionais e
as Unidades Operacionais da Anatel, com suporte da SRC, também participaram de eventos
promovidos por entidades de defesa e proteção do consumidor.
Entre as atividades realizadas, destacam-se: (i) participação como painelistas em workshops, encontros
e seminários organizados pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, por Procons Estaduais, por
Ministérios Públicos, entre outras instituições; (ii) participação como convidados em Audiências
Públicas na Câmara dos Deputados e reuniões com o Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor na Câmara dos Deputados; (iii) participação como palestrante no Curso Regulação
Telecom para Assessores Parlamentares e em universidades; (iv) entrevista a distintos veículos de
83

comunicação; (v) organização de reuniões para tomada de subsídio para atualização do Regulamento
Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, que está sob coordenação
da SRC.
Por fim, destaca-se a celebração do segundo aditivo do Acordo de Cooperação Técnica nº 3/2013
com a Senacon, em novembro, tendo em vista a exiguidade do prazo do aditivo anterior. A atual
versão do documento tem escopo mais reduzido, em função das dificuldades operacionais da
Secretaria para execução de todos os produtos e ações previstos no âmbito do aditivo anterior.
2.9.5

Superintendência de de Outorga e Recursos à Prestação

A atuação da Anatel em 2017 envolveu diversas frentes. Do ponto de vista da regulação, iniciativas
importantes foram concluídas no período, algumas com impacto positivo imediato para a sociedade e
outras em que os benefícios deverão ocorrer ao longo dos próximos anos.
Em relação ao tema compartilhamento de infraestrutura, foi publicada a Resolução nº 683, de 5 de
outubro de 2017, que aprova a nova regulamentação e revoga a Resolução nº 274, de 5 de setembro de
2001. A atualização regulamentar buscou contemplar as diretrizes contidas na Lei nº 11.934/2009 (Lei
de Radiação não Ionizante) e na Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral das Antenas), referentes ao
compartilhamento de infraestrutura no setor de telecomunicações. Entre as inovações, destaca-se a
obrigatoriedade de compartilhamento de infraestruturas por detentores não prestadores de serviços de
telecomunicações e a exigência de maior transparência das ofertas, o que fortalecerá o setor e agilizará
o atendimento de áreas em que a infraestrutura de telecomunicações ainda não esteja bem
desenvolvida.
Quanto à gestão do espectro de radiofrequências, foram promovidas alterações de destinações e
condições de uso de determinadas faixas de radiofrequências, buscando-se não apenas o uso otimizado
do espectro e o alinhamento da regulamentação do Brasil com as recomendações estabelecidas
internacionalmente, como também o atendimento das necessidades do setor. Nesse sentido, reviu-se as
condições de uso de faixas para aplicações de segurança e de salvamento, viabilizando a continuidade
da operação de vários sistemas com essas finalidades; adequou-se o uso de faixas usadas por redes de
satélites, para possibilitar o desenvolvimento de serviços banda larga diretamente aos consumidores, a
preços competitivos; promoveu-se a destinação de múltiplas faixas para aplicações de captação e
transmissão de dados científicos relacionados à exploração da Terra por satélite, auxílio à
meteorologia, meteorologia por satélite, operação espacial e pesquisa espacial; ampliou-se o espectro
disponível para serviços auxiliares de TV, ao mesmo tempo em que se possibilitou alocar mais faixas
de radiofrequências para aplicações móveis, com foco no 4G e evoluções, entre outros.
Outro tema que merece destaque é a revisão do Regulamento de Numeração para Redes de
Telecomunicações que, seguindo a orientação estratégica de simplificação e de uma maior consistência
regulatória, adequa e consolida em um único instrumento todos os atuais Planos de Numeração de
Redes de Telecomunicações. A proposta de Regulamento Geral de Numeração faz parte do Projeto de
Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações e tem como
objetivo atualizar as regras de administração e utilização dos recursos de redes de numeração,
adequando-as às atuais necessidades e à evolução do setor. Pela proposta, ao tempo que mantém o
controle da administração dos recursos de numeração, a Agência transfere para uma entidade externa
autorizada a atividade operacional de desenvolvimento, evolução e sustentação do sistema que auxilia
a administração desses recursos, dentro das condições pré-estabelecidas.
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No que se refere à certificação de produtos, promoveu-se grande simplificação regulatória decorrente
da revogação de 38 resoluções referentes a normas e regulamentos técnicos. Essa medida buscou
desburocratizar o processo de certificação, tornando-o mais célere e tempestivo à evolução
tecnológica, evitando o impedimento ou retardo do uso de produtos abarcados por novas tecnologias
no País. Buscou-se, ainda, uniformizar os procedimentos internos da Agência por meio da publicação
de requisitos técnicos, por Ato da Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação – SOR,
responsável pela tema na Agência..
Por fim, há que destacar uma grande mudança de paradigma aprovada pela Agência em 2017, que
trará, ao longo dos próximos anos, forte impacto positivo ao setor: trata-se da edição da Resolução nº
680/2017, que aprovou o novo Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação
Restrita, revogando a Resolução nº 506/2008, e, ao mesmo tempo, também alterou vários
regulamentos para prever hipóteses de dispensa de autorização para prestadores de SCM e SLP,
devendo, para tanto, possuir redes de telecomunicações de suporte à exploração do serviço que
utilizem exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação
restrita. O interessado em prestar o SCM deve possuir no máximo 5 mil acessos em serviço. Ademais,
o mesmo regulamento dispensou o licenciamento de estações de telecomunicações que utilizarem
exclusivamente equipamentos de radiação restrita e/ou meios confinados. Com a medida, busca-se
reduzir as barreiras burocráticas, promovendo maior competição no mercado, visando a melhoria e
massificação dos serviços. Até o final de 2017, foram cadastradas quase mil entidades no módulo
Dispensa de Autorização do Sistema Mosaico, sendo 967 referentes ao SCM e 22 ao SLP.
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3

GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

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.
Vinculada diretamente ao Conselho Diretor da Agência, aprovado por meio da Resolução nº 612, de 2
de maio de 2013, a Auditoria Interna da Anatel 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. elaborar e submeter à aprovação o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna;
II. 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, VI –
adequação e padronização das informações solicitadas; e
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. Decreto nº 3.591/2000 e suas alterações - Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e dá outras providências;
2. Instrução Normativa nº 1, de 06 de abril de 2001 , expedida pela Controladoria-Geral da União – Define
diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para a atuação do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal;
3. Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, expedida pela Controladoria-Geral da União –
Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), os trabalhos de auditoria realizados pelas
unidades de auditoria interna e o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) e dá
outras providências;
4. Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016, expedida pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e a Controladoria-Geral da União – Dispõe sobre os controles internos, gestão de
riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal;
5. Instrução Normativa nº 3, de 9 de junho de 2017, expedida pelo Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União – Aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna
Governamental do Poder Executivo Federal;
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6. Instrução Normativa nº 8, de 06 de dezembro de 2017, expedida pelo Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União – Aprova o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria
Interna Governamental do Poder Executivo Federal;
7. Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612/2013 - Dispõe sobre as competências da
Auditoria Interna; e
8. Portaria nº 28, de 21 de janeiro de 2013 – Dispõe sobre a atuação da Auditoria Interna da Anatel.



Corregedoria

a) 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. fiscalizar as atividades funcionais dos órgãos e unidades da Agência;
II. orientar e aconselhar autoridades e órgãos da Agência sobre questões disciplinares de conduta;
III. realizar correição nos órgãos e unidades da Agência, sugerindo as medidas necessárias à
racionalização e eficiência do serviço;
IV. apreciar as denúncias e as representações que lhe forem encaminhadas relativamente à atuação
dos servidores da Agência;
V. 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;
VI. 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; e
VII. 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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b) 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; e
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
390/20146, 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. elaborar, aprovar e publicar seu Regimento Interno;
2. aprovar diretrizes de priorização para os projetos relevantes à Agência,;
3. aprovar os critérios de aceitação de riscos identificados no processo de elaboração do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) ;
4. aprovar minuta do PDTI e submetê-la ao Presidente Executivo da Anatel para aprovação final;
5. divulgar cronograma de atividades da Comissão Interna para o exercício,;
6. propor a alocação de recursos orçamentários necessários e suficientes à gestão eficaz do PDTI;
e
7. 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. IN SLTI/MP nº 04/2014, normativo que determina a instituição de um Comitê; e
3. Portaria nº 390, de 12 de maio de 2014, que instituiu a CITI no âmbito da Agência.

6

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 Executivo da Anatel, sendo composta pelos demais
Superintendentes e pelo Chefe de Gabinete da Presidência.


Comissão de Ética da Anatel
a) Atribuições

A Comissão de Ética da Anatel vincula-se a Presidência da Agência e integra o Sistema de Gestão da
Ética do Poder Executivo Federal, atuando segundo as normas e diretrizes estabelecidas pela Comissão
de Ética Pública. Instituída pela Portaria Anatel no 199, de 27 de agosto de 2001, a Comissão tem a
finalidade de promover e difundir a conduta ética do servidor da Anatel no relacionamento com seus
pares, prestadores de serviço, e com o cidadão, e no resguardo do interesse público. Objetiva, ainda,
orientar, supervisionar e atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores, além de acolher e
analisar denúncias.
Com a Portaria Anatel nº 1.164, de 31 de outubro de 2014, a Comissão de Ética passou a assumir
atribuições relativas ao cumprimento da Lei de Conflito de Interesses, como análise preliminar de
pedidos de autorização e consultas dos servidores em exercício na Anatel quanto à existência de
potencial conflito de interesses entre as atribuições do cargo e atividade privada que deseje
desempenhar, além de prestar informações e orientações sobre como prevenir ou impedir estes
conflitos.
b) Normativos aplicáveis
Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal
 Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, institui o Sistema de Gestão da Ética do Poder
Executivo Federal com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética
no âmbito do Executivo Federal; e
 Portaria Anatel nº 1299, de 03 de outubro de 2016, aprova o Regimento Interno da Comissão
de Ética da Anatel.
Códigos de Conduta Ética a que o Servidor está submetido
 Portaria nº 178 , de 6 de junho de 2005, Código de Ética dos Servidores da Anatel (e
alterações); e
 Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal.
Conflito de Interesses
 Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de
cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício do
cargo ou emprego, e normas complementares.


Conselho Consultivo
c) Atribuições

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:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

do Senado Federal – dois conselheiros;
da Câmara dos Deputados – dois conselheiros;
do Poder Executivo – dois conselheiros;
das entidades de classe das prestadoras dos serviços de telecomunicações – dois conselheiros;
das entidades representativas dos usuários – dois conselheiros; e
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 da Ciência, Tecnologia, Inovações e
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; e
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.
d) 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; e
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 da Ciência, Tecnologia, Inovações e 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
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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; e
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. 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;
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XI. resolver sobre a aquisição e a alienação de bens; e
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, podendo esse prazo ser reduzido por unanimidade dos membros do
Colegiado.

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), a elaboração de uma matriz de
riscos, conforme determina a Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, expedida pela
Controladoria-Geral da União.
Na elaboração dessa matriz, para selecionar os trabalhos de auditoria a serem desenvolvidos, são
observados os critérios de impacto e probabilidade que possam vir a afetar os objetivos da Agência. Os
critérios são aplicados nas atividades da Agência, organizadas no modelo de processos institucionais.
No momento do planejamento operacional dos trabalhos de auditoria selecionados por meio da matriz
de risco, a avaliação quanto à atuação nas unidades descentralizadas será pautada por aspectos de
pertinência – presença do processo selecionado entre as atribuições da unidade – relevância e
disponibilidade orçamentária.
Estrutura
A unidade de Auditoria Interna possui nove servidores em seu corpo funcional, sendo um especialista
em regulação de serviços públicos de telecomunicações, seis analistas administrativos e dois técnicos
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administrativos. A nomeação, designação ou exoneração do titular da auditoria interna observa os
preceitos do § 5º, Art. 15 do Decreto nº 3.591/2000, de modo que o Presidente da Anatel submete a
indicação à aprovação do Conselho Diretor e após, à aprovação da Controladoria Geral da União.
Ciência da alta gerência da Anatel quanto às recomendações da Auditoria Interna
Os Relatórios da Auditoria Interna com as respectivas recomendações são enviados ao Conselho
Diretor da Agência e às áreas auditadas, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Por sua
vez, o acompanhamento das recomendações é realizado por meio do Sistema de Atividade de
Auditoria Interna (SAAI).
A sistemática do SAAI para acompanhamento e controle das recomendações da Auditoria Interna
ocorre do seguinte modo: ao término do relatório de auditoria, as recomendações são cadastradas no
Sistema para análise e inclusão das providências da área auditada.
Após a referida inclusão, o Sistema encaminha uma notificação para a autoridade superior (alta
gerência), para que esta valide a providência apresentada pela área. Após a validação, a recomendação
é encaminhada para a Auditoria Interna para análise. Desse modo, a alta gerência toma conhecimento
das recomendações e dos riscos delas decorrentes quando do recebimento do relatório de auditoria e
das notificações recebidas pelo sistema SAAI.
Cumpre destacar que, em atendimento ao disposto do art. 12 da Portaria nº 28/2013, o chefe da
Auditoria Interna apresenta ao Conselho Diretor, anual ou extraordinariamente, informações sobre o
andamento das providências decorrentes de recomendações/ emitidas pela Auditoria Interna.
Adicionalmente, a partir de janeiro de 2016, em atendimento a Instrução Normativa nº 24/2015, a
Auditoria Interna passou a apresentar mensalmente ao Conselho Diretor, por meio de relatórios
gerenciais, a situação das recomendações emitidas.
Sistemática de comunicação à alta gestão da Anatel quanto aos riscos relacionados às
recomendações da Auditoria Interna
Os riscos considerados elevados decorrentes da não implementação das recomendações emanadas pela
Auditoria Interna são comunicados ao Conselho Diretor por meio dos relatórios gerenciais
encaminhados mensalmente, contendo as justificativas dos gestores para cada recomendação não
implementada ou implementada parcialmente e os riscos associados ao não atendimento.
Adequações na estrutura
Em 2017 não houve adequações, alterações ou reposicionamento da unidade da auditoria interna na
estrutura organizacional da Anatel.

3.4

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

O ano de 2017 registrou situação ímpar no ambiente de trabalho da Corregedoria - CRG, tendo em
vista que todos os documentos foram produzidos dentro do Sistema Eletrônico de Informações – SEI,
de onde foram extraídos os dados do presente relatório. Com a inclusão desta importante ferramenta,
foram definidos os macroprocessos da atividade correcional, classificados conforme os critérios
estabelecidos na Portaria nº 568, de 4 de junho de 2010.São eles:
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Correição: Consiste na atividade de inspeção nos órgãos e unidades da Anatel, tendo como
resultado relatórios que apresentam as deficiências e as boas práticas encontradas, além de
recomendações às áreas para a melhoria de seu desempenho.



Investigação Preliminar: Procedimento apuratório que busca coletar elementos de prova para
a formação do juízo de admissibilidade.



Sindicância Punitiva: Procedimento instaurado com a finalidade de aplicar sanção
administrativa a agentes públicos pela prática de infrações cuja pena, em tese, seja de
advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias, sendo conduzido com estrita observância ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa do acusado, conforme o que dispõe a
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.



Processo Administrativo Disciplinar: Procedimento instaurado com a finalidade de aplicar
sanção administrativa a agentes públicos pela prática de infração cuja pena, em tese, seja
superior a de suspensão por até 30 (trinta) dias, bem como quando a complexidade e as
especificidades do caso exigirem esse procedimento, conduzido com estrita observância ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa do acusado, conforme o que dispõe a
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.



Procedimento Geral: São processos que não se adequam às tipologias anteriores, como
consultas feitas por servidores, emissão de nada consta, atendimento aos quesitos elaborados
por usuários externos no E-Sic e no Sistema Focus.

Além desses processos, foi criada no SEI a tipologia Análise Prescricional de Processo, que reúne
processos externos à CRG nos quais se busca analisar eventual ilícito administrativo em processos
prescritos.
O quadro a seguir apresenta o quantitativo de processos instaurados pela Corregedoria em 2017:
Quadro 3.4 – Processos Instaurados
Tipo de processo
Investigação Preliminar
Sindicância Punitiva
Processo Administrativo Disciplinar
PAD – Rito Sumário
Procedimento Geral
Análise Prescricional de Processo
Outros procedimentos gerais
TOTAL

Quantidade de processos
10
1
1
1
23
38
160
234

Considerando processos gerados pela Corregedoria e processos externos recebidos para análise do
órgão, foram analisados 546 processos. Deste total, 472 tiveram trânsito em julgado, restando 74
processos a concluir ao final do período analisado.
De modo a atender a atribuição da Corregedoria, estabelecida no art. 59 do Decreto nº 2.338, de 7 de
outubro de 1997, de “coordenar o estágio confirmatório dos integrantes das carreiras de servidores,
emitindo parecer sobre seu desempenho e opinando, fundamentadamente, quanto a sua confirmação
no cargo ou exoneração”, a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho – CAED emite parecer
sobre cada um dos servidores da Anatel acerca do estágio probatório.
Em relação aos processos instaurados no exercício, cabe mencionar o Processo Administrativo
Disciplinar nº 53500.059452/2017-80, acerca da falta de contratação de locação de imóvel onde se
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encontrava instalada a Estação Remota de Monitoragem (ERM) no Município de Álvares Machado,
São Paulo-GR01.
Foi aberto, ainda, o Processo de Sindicância Punitiva nº 53500.075907/2017-12, acerca de deficiência
na fiscalização por parte do fiscal titular do Contrato AFIS nº 03/2015 (Empresa Pantanal Veículos e
Serviços de Locação Ltda.).
Ademais, foi instaurado o Processo de Rito Sumário n.º 53500.001269/2017-95, acerca de abandono
de cargo de servidora.
Anualmente, é elaborado um relatório de Atividade da Corregedoria, com o objetivo de apresentar ao
presidente da Anatel todas as atividades realizadas no ano anterior.
A Corregedoria também mantém atualizado o registro dos processos administrativos disciplinares no
Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD), em conformidade com os preceitos
estabelecidos na Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007.
Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário
No exercício de 2017 não houve procedimentos sobre essa matéria.

3.5

Gestão de Riscos e Controles Internos

Com a aprovação do Plano Estratégico da Anatel foi identificada a necessidade de ampliação,
formalização e aprimoramento no tratamento de riscos, incluindo a identificação de ações pré-ativas
para mitigar ou minimizar seus efeitos.
Para sua atuação regulatória, por meio da Resolução nº 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, que aponta para
uma Política de Gestão de Riscos em relação às infraestruturas críticas de telecomunicações.
Internamente, considerando o previsto na Instrução Normativa Conjunta nº 1 (MPOG/CGU), de 10 de
maio de 2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder
Executivo Federal, a Anatel instituiu sua Política de Gestão de Riscos da Anatel e o Comitê de Gestão
de Riscos por meio da Portaria nº 1.176, de 30 de agosto de 2017.
Em relação aos controles internos, 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. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução
dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

VALORES
1

2

3

4
X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.

X

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.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras
das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência
da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

5

1

2

3

4

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e
metas da unidade.

5
X
X

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.

X
X

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.

X
X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de
bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle

1

2

3

4

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

5
X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X
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Informação e Comunicação

1

2

3

4

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

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

5

X
X
1

2

3

4

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.

X

5

Análise crítica e comentários relevantes:
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

Análise crítica e comentários relevantes:
A análise das afirmativas constantes do quadro foi realizada por representantes de todas as
Superintendências e, também, da Auditoria Interna da Anatel. Para definição do posicionamento final
em cada questão, foi escolhido o item com maioria de votos. Para os itens com empate, foi escolhido o
item de maior valor.
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.
Ao final de 2017, encontra-se em fase final de desenvolvimento a operacionalização da Gestão de
Riscos a ser descrita pela Metodologia de Gestão de Riscos da Anatel. As etapas de desenvolvimento e
de testes da Metodologia devem envolver a realização de um piloto a partir de processos
organizacionais selecionados para esse fim.
Importante ressaltar que, como resultado do trabalho de mapeamento, análise e implementação dos
processos organizacionais da Anatel – que integram a nova Cadeia de Valor da Agência, composta por
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18 macroprocessos –, serão definidos os indicadores de processo, que possibilitarão análise e
acompanhamento mais detalhado sobre o desempenho da Anatel.
Instrumentos como o diagnóstico, agenda regulatória, processo eletrônico (SEI), manuais operacionais,
tem sido extremamente úteis para orientar a atuação da Anatel para os resultados que precisam ser
alcançados, com informações rastreáveis e confiáveis.
Os controles existentes têm se mostrado capazes de cumprir seus objetivos, no entanto, há espaço para
melhoria dos controles internos da gerência, principalmente em relação à padronização e formalização
de procedimentos e à automação da obtenção de dados necessários ao controle interno.
3.6

Política de remuneração dos administradores e membros colegiados

No ordenamento jurídico pátrio, a Anatel possui natureza jurídica de autarquia especial, segundo a Lei
nº 9.472/97. A referida Lei, no artigo 8º, definiu um colegiado como órgão máximo da Agência,
denominado de Conselho Diretor.
A lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências
Reguladoras. A referida Lei cria os cargos comissionados das Agências Reguladoras e disciplinam o
seguinte:
Art. 2º Ficam criados, para exercício exclusivo nas Agências Reguladoras, os cargos Comissionados de
Direção - CD, de Gerência Executiva - CGE, de Assessoria - CA e de Assistência - CAS, e os Cargos
Comissionados Técnicos - CCT, constantes do Anexo I desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 10.871, de
2004)
...
Art. 5º O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os demais membros do
Conselho Diretor ou da Diretoria (CD II) serão brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária
e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados, 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.

Dessa forma, o Conselheiro Presidente é nomeado no cargo Comissionado de Direção CD I e os
demais Conselheiros são nomeados no cargo Comissionado de Direção CD II.
Em outubro de 2007 foi publicada a Lei nº 11.526, fixando a remuneração dos cargos e funções
comissionadas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, dentre eles do
Conselho Diretor da Anatel, segundo o item “d” do Anexo I da Lei nº 11.526/2011 com Redação dada
pela Lei nº 13.328, de 2016.
A referida remuneração é composta por parcela única, com valor integral ou na proporção de 60% do
valor referente ao cargo comissionado, em casos de servidor ocupante de cargo efetivo ou empregado
em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal.
Já o Conselho Consultivo, que é o órgão de participação institucionalizada da sociedade na Agência,
não é remunerado, de acordo com o art. 36 da Lei nº 9.472/97. A legislação em vigor não prevê
pagamento de valores de qualquer espécie em decorrência de eventual participação no conselho ou de
sessões.
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4

ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

4.1

Gestão de Pessoas

4.1.1
4.1.1.1

Estrutura de pessoal da Anatel
Força de Trabalho da Anatel

Em 2017, o total de agentes públicos atuando na Agência foi de 1.562 servidores. Destes, 1.545 são
servidores efetivos, representando 91,4% do quadro de 1.690 servidores efetivos autorizado pela Lei
10.871, de 20 de maio de2004 para a Anatel. Os servidores que possuem carreira vinculada ao órgão
somam 1.430, o equivalente a 84, 6% do total autorizado. O Quadro 4.1.1.1 apresenta a Força de
Trabalho da Anatel.
Apesar do ingresso de 10 servidores, aprovados no 2º curso de formação do concurso público da
Anatel de 2014 (Portaria nº 282/2017, publicada no DOU de 03/03/2017, Seção 2, Página 5), a Anatel
sofreu a perda de 26 agentes públicos da carreira efetiva do Órgão, em 2017, por diferentes motivos:
aposentadoria, vacância, Plano de Desligamento Voluntário (MP 792/2017) e falecimento.
Considerando o quantitativo de servidores que foi autorizado pela Lei nº 10.871/2004 (1.690 agentes
públicos) e o número atual de servidores de carreira vinculada ao órgão (1.430 efetivos), observa-se
que a Agência enfrenta um déficit de 15,38%.
Quadro 4.1.1.1 – Força de Trabalho da Anatel – 2017

1.695

1.545**

Ingressos
no
Exercício
12

5

5*

1

1

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

1.690

1.540

11

35

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

1.690

1.430

10

26

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

0

27

0

0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

0

22

0

3

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

0

61

1

6

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
(nomeados)
4. Total de Servidores (1+2+3)

0

0

0

0

0

17

1

1

1.695

1.562

13

37

Lotação
Tipologias dos Cargos
1. Servidores em Cargos Efetivos
1.1. Membros de poder e agentes políticos

Autorizada

Efetiva

Egressos
no
Exercício
36

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos (SARH)
(*) Dos cinco membros do Conselho Diretor, dois não possuem vínculo com a Administração Pública
(**) Em 2016, os ocupantes de cargos do Conselho Diretor foram contados duplamente, gerando divergências nos itens 1.1, 1.2.1, 1.2.3 e 1.2.4. Dados
corrigidos em 2017. Além disso, em 2016 uma servidora que deveria constar como requisitada de outro órgão foi incluída como servidora sem vínculo.
Esse fator também foi corrigido em 2017, gerando uma diferença nos campo 1.2.3 e 1.2.4.
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.

4.1.1.2 Distribuição da Lotação Efetiva
O Quadro 4.1.1.2 apresenta a lotação dos agentes públicos em atividade na Agência em 2017,
discriminados conforme a natureza de suas atividades: área meio e área fim.
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Quadro 4.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva
Lotação Efetiva
Área Meio Área Fim
Total

Tipologias dos Cargos
1. Servidores em Cargos Efetivos

412

1.130

1.542

-

-

-

367

1.064

1.431

27

0

27

3

19

22

15

47

62

2. Servidores com Contratos Temporários

-

-

-

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública (nomeados)

6

14

20*

418

1.144

1.562

1.1. Servidores de Carreira
1.1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.1.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.1.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.1.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

4. Total de Servidores (1+2+3)

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos - SARH
(*) Dos 20 servidores sem vínculo com a Administração Pública, dois são membros do Conselho Diretor (Membros de Poder e Agentes Públicos)

Do total de 1.562 agentes, 744 (47,6%) estavam lotados na Sede da Anatel, 818 (52,4%) nas unidades
descentralizadas. No tocante à distribuição dos agentes pelos macroprocessos, 1.144 (73,2%)
servidores atuaram nos processos finalísticos e 418 (26,8%) contribuíram para as atividades exercidas
na área meio (processos instrumentais).
4.1.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas na Anatel
Quadro 4.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da Anatel

1. Cargos em Comissão

512

534

231

Egressos
no
Exercício
229

1.1. Cargos de Natureza Especial

5

1

1

Grupo Direção e Assessoramento Superior

5
507

529

230

288

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

507

473

223

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

295

13

1

216
1

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas

295

26

4

9

1.2.4. Servidores sem vínculo

168

17*

2

2

2. Funções Gratificadas

0
0

0
0

0
0

0
0

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

0

0

0

0

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

0

0

0

0

0
512

0
534

0
231

0
229

Lotação
Tipologias dos Cargos

1.2

1.2.5 Aposentados

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

Autorizada

Ingressos no
Exercício

Efetiva

Fonte: Sistema de Administração de Recursos Humanos (SARH), adotando a tabela de correlação anexa à Portaria nº 186/2000.
Obs: Os valores utilizados na coluna de lotação "autorizada" referem-se à quantidade de cargos em comissão autorizada na Lei nº 9.986/2000, sem
considerar as possibilidades de transformação de cargos. Por essa razão, o quadro da Agência apresenta atualmente um número menor de servidores
ocupando cargos em comissão de níveis mais elevados. Por outro lado, há um número maior de agentes ocupando cargos de níveis menos elevados. Dessa
forma, a Anatel continua dentro dos limites estipulados pela Lei 9.986/2000, embora tenha realizado algumas transformações internas, para atender às
necessidades de gestão do órgão.
* Em 2016, os ocupantes de cargos do Conselho Diretor foram contados duplamente, gerando divergências nos itens 1.1, 1.2.1, 1.2.3 e 1.2.4. Dados
corrigidos em 2017. Além disso, em 2016 uma servidora que deveria constar como requisitada de outro órgão foi incluída como servidora sem vínculo.
Esse fator também foi corrigido em 2017, gerando uma diferença nos campo 1.2.3 e 1.2.4.
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Análise Crítica


a quantidade de servidores disponíveis frente as necessidades da unidade

A Lei nº 10.871/2004 estabelece o quantitativo de servidores do quadro efetivo, em um total de 1.690,
sendo 720 Especialistas em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações; 485 Técnicos em
Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações; 250 Analistas Administrativos; e 235 Técnicos
Administrativos. Atualmente, a Anatel conta com 1.562 agentes públicos, sendo 1430 servidores
efetivos, o que corresponde, sob esse prisma, a um déficit de cerca de 15,38%.


resultados de eventuais avaliações sobre a distribuição da força de trabalho entre a área
meio e área fim e do número de servidores em cargos comissionados frente a não
comissionados;

A Lei nº 9.986/2000 autorizou 512 cargos comissionados para a Anatel, entretanto, em virtude da
reestruturação e das transformações de cargos ocorridas até 31/12/2017, a Agência possuía
disponibilidade de 543 cargos comissionados – conforme Portaria nº 91, de 23 de janeiro de 20177. No
exercício, cerca de 39,4% do quadro de pessoal ocupou cargo comissionado. A distribuição da força de
trabalho entre a área meio e a área fim, não foi avaliada em 2017, tampouco foram realizadas
avaliações relacionadas ao número de servidores em cargos comissionados.


possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível, notadamente
quando essa força é formada prioritariamente por servidores mais próximos do evento
aposentadoria;

Atualmente, 99 servidores da Agência estão aptos a se aposentar, podendo pedir o desligamento a
qualquer momento. A vacância dos servidores trará impactos negativos para a força de trabalho e para
o desempenho da Agência.


eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível na UPC, quantificando o
número de servidores afastados e possíveis impactos nas atividades desenvolvidas pela UPC.

Os afastamentos legais que constam na Lei nº 8.112/90 são considerados como eventuais pela
Agência. Em 2017, segundo os relatórios internos, 1.230 servidores afastaram-se das atividades
laborais, conforme quadro 4.1.1.4. Esses afastamentos reduzem a força de trabalho e,
consequentemente, impactam a execução das atividades e as entregas do órgão.
Quadro 4.1.1.4 – Afastamento dos servidores em 2017
Tipo de Afastamento
Tratamento de Saúde ou Acompanhamento de Pessoa da Família
Licenças e Afastamentos

Quantidade de
Ocorrências
818

Total de Dias

884

13.356
21.220

Obs.: Um mesmo servidor pode ter diversas ocorrências de afastamento ao longo do exercício, pela mesma ou por razões diversas.



movimentações de pessoal (ingresso e egresso) decorrente da reestruturação dos órgãos e
entidades da administração pública ocorrida no exercício.

Não houve reestruturação na Agência em 2017.
7

É facultado à Agência transformar cargos de níveis maiores em cargos de níveis menores, desde que observado o limite máximo
orçamentário autorizado.
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4.1.2

Demonstrativo de despesas com pessoal
Quadro 4.1.2 – Despesas de Pessoal
Despesas Variáveis

Tipologias/
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas
Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios Assistenciais e
Previdenciários

Demais Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

Natureza Especial
2017

234.492,00

772.046,02

82.734,29

26.414,42

138.065,73

21.984,00

137.677,24

0,00

0,00

1.413.413,69

2016

0,00

509.495,26

43.250,38

16.582,26

121.574,35

1.766,72

1.078,71

0,00

0,00

693.747,68

Servidores de Carreira Vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
2017

250.113.580,40

16.007.501,20

22.433.533,27

5.190.513,01

11.451.605,43

4.255.928,24

1.546.268,83

59.032,34

1.245,72

311.059.208,45

2016

218.289.282,99

14.598.392,57

31.562.167,48

6.943.698,08

14.194.693,74

3.927.694,22

1.132.675,76

2.561.317,70

5.614,51

293.215.537,05

Exercícios

Servidores de Carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
2017

0,00

1.462.056,07

119.336,28

38.173,77

160.519,64

0,00

34.993,07

0,00

0,00

1.815.078,82

2016

0,00

1.501.960,00

136.152,90

42.972,66

116.112,60

1.624,55

20.984,97

3.560,33

0,00

1.823.368,01

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
2017

0,00

1.462.825,20

120.679,57

34.930,06

146.007,76

5.001,74

25.921,94

22.750,05

0,00

1.978.116,32

2016

0,00

1.712.410,00

145.614,20

39.349,50

217.951,80

22.906,34

0,00

0,00

0,00

2.138.231,84

Servidores cedidos com ônus
2017

4.726.319,88

0,00

388.958,09

110.636,28

104.424,00

52.562,61

0,00

0,00

0,00

5.382.900,86

2016

3.563.545,00

0,00

303.943,60

69.100,32

98.568,00

38.269,99

0,00

57.204,00

0,00

4.130.630,91

Servidores com contrato temporário
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: SIAPE
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4.1.3

Gestão de riscos relacionados ao pessoal

Em relação ao déficit da força de trabalho, apontado no relatório de 2016, percebe-se que a situação
permanece crítica em 2017. A Agência, com o intuito de minimizar o problema e manter pontos de
controle, tem adotado as seguintes medidas:
a) Reavaliação dos pedidos de cessão
A Anatel permanece com uma política criteriosa e restritiva em relação aos pedidos de cessão de
agentes para outros órgãos e entidades. Ressalte-se, porém, que são irrecusáveis as requisições nos
termos do art. 2º, inciso I, da Portaria nº 342, de 31 de outubro de 2017 e que, embora a Anatel
manifeste a sua dificuldade para a manutenção força de trabalho e peça reconsideração dos pedidos de
cessão e requisição ao demandante, nem sempre o apelo é atendido.
O objetivo desta Agência, ao atuar dessa forma, é proteger o seu quadro, não prejudicar as áreas
finalísticas e, por conseguinte, as suas entregas para a sociedade.
b) Nomeação dos servidores aprovados no concurso público de 2014
A Agência realizou o 2º curso de formação para os aprovados no último concurso público da Anatel.
Dos 11 servidores aprovados – Portaria nº 282/2017, publicada no DOU de 03/03/2017, Seção 2,
Página 5 –, apenas 10 entraram em exercício. Apesar o ingresso desses agentes, a Agência sofreu, em
2017, a perda de 26 servidores do seu quadro efetivo.
c) Realização do 6º concurso público para provimento de cargos efetivos
A área de gestão de pessoas está desenvolvendo estudos para realizar novo concurso público e
minimizar o problema de sua força de trabalho. O pedido de autorização será encaminhado ao
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento de Gestão (MP), em 2018.
d) Inclusão dos novos servidores e adaptação à cultura organizacional
Um problema que a Anatel enfrenta e que já foi relatado nos anos de 2016 e de 2015 é a evasão dos
servidores para outros órgãos. Frequentemente, os agentes solicitam vacância para tomar posse em
outras entidades, em buscar de melhores benefícios, plano de carreira e remuneração – o que pôde ser
constatado nas entrevistas de desligamento. Com o intuito de reduzir esse número, a Anatel tem se
preocupado com o processo de inclusão dos novos servidores, alertando as suas chefias imediatas
sobre a importância da adaptação deles à cultura da Agência.
e) Políticas de valorização e de incentivo ao servidor
A Agência tem consciência dos problemas relacionados à motivação de sua força de trabalho. Por isso,
dá importância às oportunidades de crescimento e de nomeação de servidores efetivos para cargos
comissionados. A seleção isonômica e igualitária de agentes públicos, por meio de processos seletivos
internos, gera para o servidor a percepção de valorização e a de pertencimento.
Além disso, a área de gestão de pessoas tem estudado outros mecanismos de incentivo, como as
portarias de Bolsa de Idiomas – publicada em 11 de dezembro de 2017.
4.1.4

Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

4.1.4.1 Contratos de Prestação de Serviços não abrangidos pelo plano de cargos da Anatel
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ANATEL SÃO PAULO
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO 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

Sit.

2012

Limpeza

55.905.350/0001-99

15/10/2012

15/10/2017

F

E

2017

Limpeza

55.905.350/0001-99

20/10/2017

20/06/2019

F

A

2013

Vigilância

03.949.685/0001-05

09/12/2013

08/12/2018

F

P

2017

Transporte

27.326.594/0001-81

16/05/2017

15/05/2018

F

A

2016

Auxiliar de arquivo

02.415.338/0001-30

15/12/2016

14/12/2018

M

P

ANATEL RIO DE JANEIRO
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO - 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

Sit.

2014

Limpeza - GR02

06.305.533/0001-68

30/09/2015

30/09/2017

F

E

2015

Limpeza - UO021

10.570.183/0001-34

28/06/2015

30/06/2018

F

P

2017

Limpeza - GR02

07.952.819/0001-06

02/10/2017

01/06/2019

F

A

2014

Tranportes - UO021

12.279.184/0001-50

09/06/2017

09/06/2017

F

P

2014

Tranportes - GR02

12.279.184/0001-50

03/07/2016

03/07/2017

F

P

2014

Apoio Administrativo
- GR02 e UO021

15.121.128/0001-80

03/02/2015

03/02/2017

M

E

2015

Mensageria - GR02

11.446.485/0001-68

01/06/2015

01/06/2017

M

E

2015

Recepção - GR02

11.446.485/0001-68

03/06/2015

02/06/2018

M

P

2017

Recepção - UO021

04.325.499/0001-68

01/06/2017

01/02/2019

M

A
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ANATEL PARANÁ
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - GR03
UG/Gestão: 413004/41231

CNPJ: 02.030.715/0009-70
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.

2015

Vigilância - GR03

12.138.329/0001-00

01/06/2015

31/05/2017

F

E

2017

Vigilância - GR03

10.364.152/0003-99

01/06/2017

31/05/2018

F

A

2015

Vigilância - UO031

10.364.152/0001-27

23/11/2015

22/03/2019

F

P

2015

Limpeza - GR03

07.809.721/0001 - 96

02/07/2015

01/07/2018

F Incompleto

P

2012

Limpeza - UO031

09.284.904/0001-60

15/06/2012

14/06/2017

F Incompleto

E

2017

Limpeza - UO031

06.094.697/0001-93

19/06/2017

18/02/2019

F Incompleto

A

2014

Recepção - GR03

05.443.410/0001-20

12/11/2014

11/11/2018

M

P

2014

Tranportes - GR03

14.164.110/0001-01

17/03/2014

16/03/2017

M

E

2017

Tranportes - GR03

82.309.204/0001-73

20/03/2017

19/03/2018

M

A

2015

Tranportes - UO031

05.744.092/0001-38

03/08/2015

02/12/2018

M

P

2015

Copeiragem - UO031

06.094.697/0001-93

16/06/2015

15/02/2017

F Incompleto

E

2016

Recepção - UO031

04.970.088/0001-25

16/11/2016

15/07/2018

M

A

2017

Auxiliar de
Arquivistas - GR03

02.415.338/0001-30

18/08/2017

17/08/2018

M

A

Sit.

ANATEL MINAS GERAIS
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO 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

16/08/2012

15/08/2017

F

E

2017

Limpeza

05.427.994/0001-40

25/08/2017

24/04/2019

F

A

2014

Vigilância Diurna

08.562.228/0001-87

01/07/2014

14/01/2018

M

P

2013

Vigilância Noturna

14.428.415/0001-75

01/08/2013

30/07/2018

M

P

2014

Informática

11.425.781/0001-82

05/05/2014

04/05/2018

F

P

2016

Atendimento/
Recepção

11.367.947/0001-51

03/11/2016

02/11/2017

M

E

2016

Tranportes

07.779.169/0001-30

23/08/2016

22/08/2018

M

P
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ANATEL RIO GRANDE DO SUL
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 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

Sit.

2013

Limpeza

11.301.568/0001-69

29/04/2013

28/04/2018

F

P

2016

Vigilância

10.917.020/0001-85

01/05/2016

30/04/2018

M

P

2016

Auxiliar de Arquivo

00.482.840/0001-38

18/10/2016

18/10/2018

M

P

2016

Recepção

06.140.133/0001-40

02/01/2017

01/01/2018

M

A

2015

Transportes

09.542.711/0001-62

01/10/2015

31/05/2017

M

E

2017

Transportes

01.629.026/0001-66

21/12/2017

20/08/2019

F

A

ANATEL PERNAMBUCO
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS 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

Sit.

2013

Limpeza - UO061

18.301.321/0001-91

04/09/2013

04/09/2018

F

P

2013

Limpeza - UO062

18.301.321/0001-91

21/10/2013

21/10/2018

F

P

2014

Limpeza - GR06

19.069.415/0001-40

01/08/2014

01/08/2018

F

P

2012

Vigilância - UO061

11.866.801/0001-50

10/09/2012

10/09/2017

F

E

2012

Vigilância - UO062

23.370.473/0001-86

19/03/2012

19/03/2018

F

P

2016

Vigilância - GR06

13.662.616/0001-70

02/05/2016

02/05/2018

F

P

2017

Vigilância - UO061

01.696.924/0002-18

11/09/2017

11/09/2018

F

A

2014

Recepção - GR06

12.778.433/0001-51

21/03/2014

21/03/2017

M

E

2014

Recepção UO061

08.966.334/0001-26

02/05/2014

02/09/2017

M

E

2015

Recepção - UO062

17.982.526/0001-17

01/04/2015

01/04/2018

M

P

2017

Recepção - GR06

17.982.526/0001-17

28/07/2017

28/03/2019

M

A

2014

Transportes - GR 06,
UO061 e 062

03.574.135/0001-59

19/05/2014

19/09/2018

M

P
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ANATEL GOIÁS
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE GOIÁS, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL 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

Sit.

2016

Limpeza - GR07

10.999.557/0001-31

22/04/2016

21/04/2018

F Incompleto

P

2016

Limpeza - UO071

00.482.840/0001-38

02/05/2016

01/05/2018

F Incompleto

P

2015

Limpeza - UO072

05.427.994/0001-40

28/09/2015

27/09/2018

F Incompleto

P

2014

Limpeza - UO073

04.829.840/0001-12

08/10/2014

08/10/2018

F Incompleto

P

2015

Vigilância - GR07

00.283.018/0001-48

11/06/2015

10/06/2018

F

P

2015

Vigilância - UO071

72.591.894/0003-04

19/06/2015

18/06/2018

F

P

2016

Vigilância - UO072

10.599.807/0001-46

01/02/2016

31/01/2019

F

P

2016

Vigilância - UO073

03.601.036/0003-80

01/02/2016

31/01/2019

F

P

2014

Transporte - GR07

02.605.452/0001-22

10/02/2014

09/02/2018

F

P

2014

Transporte - UO071

03.105.598/0001-71

01/08/2014

31/07/2018

F

P

2014

Transporte - UO072

07.446.868/0001-69

15/12/2014

14/12/2018

F

P

2016

Transporte - UO073

82.309.204/0001-73

07/03/2016

06/03/2018

F

P

2016

Recepção - UO071

04.558.234/0001-00

11/04/2016

10/04/2018

M

P

2016

Recepção - UO073

01.006.345/0001-15

01/04/2016

31/03/2018

M

P
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ANATEL 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.

2016

Transportes - GR08

03.574.135/0001-59

14/06/2016

14/06/2018

F

P

2017

Vigilância - GR08

11.550.400/0001-97

29/02/2016

25/01/2018

F

P

2017

Auxiliar de Arquivo
- GR08

17.426.041/0001-47

26/05/2017

26/05/2018

M

P

2014

Limpeza - GR08

14.768.911/0001-78

13/02/2014

13/02/2019

F

P

2015

Informática - GR08

00.129.166/0001-02

22/01/2015

22/01/2018

M

P

2016

Auxílio
Administrativo GR08

11.446.485/0001-68

01/02/2016

01/02/2017

M

E

2014

Vigilância - UO081

16.207.888/0001-78

02/12/2014

01/12/2018

F

P

2016

Auxílio
Administrativo UO081

08.307.120/0001-48

26/01/2016

26/01/2018

M

P

2016

Limpeza - UO081

20.168.618/0001‐72

04/10/2016

04/06/2018

F Incompleto

A

2016

Transportes - UO081

03.574.135/0001-59

14/06/2016

14/06/2017

F

E

2017

Transportes - UO081

03.574.135/0001-59

16/06/2017

16/02/2019

F

A
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ANATEL CEARÁ
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS 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

Sit.

2013

Limpeza - UO092

09.019.150/0001-11

02/09/2013

31/08/2018

F

P

2013

Limpeza - UO091

06.982.630/0001-95

15/01/2013

15/09/2018

F

P

2013

Vigilância - GR09

11.206.453/0001-95

16/09/2013

15/09/2018

F

P

2015

Vigilância - UO092

08.578.865/0001-41

10/09/2015

09/05/2017

F

E

2016

Vigilância - UO091

09.493.391/0001-06

01/07/2016

30/06/2018

F

P

2017

Vigilância - UO092

14.585.324/0001-43

10/05/2017

09/05/2018

F

A

14.487.384/0001-23

23/05/2013

22/05/2018

F

P

14.487.384/0001-23

23/05/2013

22/05/2018

F

P

2013

2013

Transportes - UO092
(Locação de
Veículos)
Transportes - UO092
(Motorista Veículo
de Fiscalização)

2014

Transportes - GR09

03.105.598/0001-71

01/09/2014

31/08/2018

F

P

2012

Recepção - GR09

05.485.352/0001-06

22/12/2012

21/12/2017

M

E

2016

Recepção - UO091

13.312.604/0001-15

14/03/2016

14/03/2018

M

P

2017

Recepção - UO092

07.983.707/0001-04

28/12/2017

27/12/2018

M

A

09.019.150/0001-11

15/05/2017

14/05/2018

M

A

17.426.041/0001-47

21/12/2017

20/12/2018

M

A

09.019.150/0001-11

22/12/2017

21/12/2018

M

A

10.491.127/0001-04

05/12/2016

04/12/2018

F

P

2017

2017

2017
2016

Apoio
Administrativo UO092
Apoio
Administrativo UO091
Apoio
Administrativo GR09
Jardinagem - GR09
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ANATEL PARÁ
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS 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

Sit.

2014

Transportes - GR10

08.949.785/0001-55

01/08/2014

01/08/2018

M

P

2013

Transportes - UO 102

08.949.785/0001-55

11/03/2013

11/03/2018

M

P

2013

Transportes - UO 101

11.336.826/0001-42

22/04/2013

22/04/2018

M

P

2012

Limpeza - GR10

16.887.298/0001-33

17/12/2012

17/11/2017

F

E

2017

Limpeza - GR10

13.750.471/0001-69

28/11/2017

28/11/2018

F

A

2017

Limpeza - UO 102

12.202.614/0001-35

01/12/2017

01/12/2018

F

A

2015

Limpeza - UO 101

41.617.168/0001-28

16/03/2015

16/03/2018

F

P

2013

Vigilância - GR10

11.493.735/0001-10

13/11/2013

13/11/2018

F

P

Vigilância - UO 102

09.500.531/0001-18

23/12/2013

23/12/2018

F

P

05.920.248/0001-94

06/12/2013

01/09/2017

F

E

11.393.595/0002-90

30/05/2013

30/05/2018

F

P

2013
2013
2013

Vigilância - UO 101 ERM
Vigilância - UO 101 Sede

2015

Copeiragem - UO 101

05.483.831/0001-85

09/02/2015

09/02/2017

F

E

2014

Recepção - GR10

02.463.811/0001-54

01/09/2014

01/09/2017

M

E

2014

Recepção - UO 101

17.643.237/0001-93

17/03/2014

17/03/2017

M

E

Recepção - UO 101

16.887.298/0001-33

10/04/2017

10/04/2018

M

A

02.463.811/0001-54

02/08/2017

02/08/2018

M

A

04.436.855/0001-10

26/12/2016

26/12/2018

M

P

2017
2017
2016

Suporte Documental GR10
Suporte Documental UO 102
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ANATEL AMAZONAS
Nome: GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS 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

Sit.

2014

Vigilância - GR11

09.406.386/0001-00

13/06/2014

13/06/2019

F

P

2015

Vigilância - UO111

12.159.225/0001-74

24/06/2015

20/12/2018

F

P

2015

Vigilância UO113

02.692.187/0001-67

03/08/2015

03/12/2018

F

P

2013

Limpeza - UO113

84.038.678/0001-53

24/04/2013

24/04/2018

F

P

2015

Limpeza - UO111

05.427.994/0001-40

28/07/2015

27/03/2017

F

E

2016

Limpeza - GR11

22.791.669/0001-81

01/07/2016

01/03/2018

F

A

2014

Tranportes - UO113

07.446.868/0001-69

22/12/2014

22/04/2018

M

P

2016

Tranportes - GR11

09.262.747/0001-92

26/09/2016

26/05/2018

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, Manutenção de Bens móveis, Manutenção 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 Médio; (S)
Ensino Superior.
Situação do Contrato - (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

4.1.4.2 Contratação de Estagiários
A Anatel segue a legislação pertinente e as normas contratuais em sua política de contratação de
estagiários. O contrato regula-se por cláusulas e preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios do direito privado. De acordo com o Contrato AFPE nº 002/2014,
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 nas demais unidades descentralizadas da
Anatel.
O recrutamento dos estudantes é realizado de acordo com o perfil indicado pela área requisitante e
conta com o apoio e a participação do agente de integração. Esse perfil é importante para que as
atividades desenvolvidas pelo estagiário combinem tanto o interesse do estagiário, para o seu
desenvolvimento profissional e sua inserção no mercado de trabalho, quanto a necessidade da Agência,
para o alcance dos objetivos organizacionais.
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No exercício anterior, 251 estagiários atuaram na Agência. Desses, 109 realizaram suas atividades na
área-meio, 129 na área-fim, e 13 em unidades da Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel –
PFE. Tais números levam em consideração todos os estagiários que exerceram as suas atividades nesse
período: os que foram contratados no ano de 2017; aqueles que foram contratados em 2015 ou 2016 e
exerceram as suas atividades em 2017; e os que foram desligados em 2017. Dessa forma, o número de
estagiários ativos por mês flutuou entre 109 e 127, com uma média mensal de 122 estagiários ativos,
conforme demonstrado no Quadro 4.1.4.2.1.
Quadro 4.1.4.2.1 – Estagiários – Quantitativo mensal em 2017

JAN

FEV

109

MAR

117

ABR

120

MAI

116

JUN

127

JUL

127

AGO

124

122

SET

OUT

126

NOV

126

DEZ

124

126

Média
Mensal
122

Fonte: Sistema Eletrônico de Informações - SEI

Em relação à distribuição dos estagiários, permanecem os padrões determinados à época da
reestruturação da Anatel, em 2013. O quadro a seguir apresenta o comparativo da distribuição dos
estudantes em 2017, com a os exercícios de 2016 e 2015, conforme área de atuação.
Quadro 4.1.4.2.2 – Estagiários – Área meio x Área fim
2015

Estagiários
Qtd.
Área meio
Área fim
Procuradoria
TOTAL

2016
%

Qtd.

2017
%

Qtd.

%

95

31%

83

37%

109

43%

191

62%

129

57%

129

51%

20

7%

15

7%

13

5%

306

100%

227

100%

251

100%

A contratação de estagiários envolve custos referentes à bolsa estágio, auxílio-transporte, ao recesso
remunerado e à taxa de administração que é paga ao agente de integração. A taxa de administração é
definida com base no número de estagiários ativos em cada mês. Esse custo, em 2017, foi de R$ 31,03
por estudante. Os demais pagamentos são realizados em conformidade com os dados do Siape. O
Quadro 4.1.4.2.3 apresenta o detalhamento das despesas com estagiários em 2017, comparativamente
ao ano anterior.
Quadro 4.1.4.2.3 – Estagiários – Despesas
Despesas

2015

2016

2017

Bolsa Estágio

R$ 777.729,30

R$ 593.521,86

R$ 604.722,23

Auxílio Transporte

R$ 261.422,44

R$ 193.810,00

R$ 193.454,66

Recesso Remunerado

R$ 13.005,54

R$ 7.929,46

R$ 21.879,54

Taxa de Administração

R$ 52.152,80

R$ 45.024,53

R$ 45.427,92

R$ 1.104.310,08

R$ 840.285,85

R$ 865.484,35

Total

Fonte: Sistema de Administração de recursos Humanos (SARH)
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4.1.5

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

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, desde a sua criação, tem mantido acordo de
cooperação internacional com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), agência do Sistema
das Nações Unidas dedicada a temas relacionados às Tecnologias da Informação e Comunicação.
O Projeto UIT 9-BRA/98/006, assinado em 1998, foi concebido para o fortalecimento institucional da
Anatel por meio de apoio técnico e metodológico necessário à sua implementação e para o
desenvolvimento dos aspectos fundamentais à regulamentação do setor, já que a UIT dispunha de
conhecimentos que dificilmente seriam conseguidos no Brasil, dado o grau de especialização
necessário para tanto e à sua capacidade de reunir a expertise desenvolvida nos países mais avançados
no setor.
Desde então, esse projeto, que se encerrará em 31 de dezembro de 2019, desenvolve atividades de
interesse da Anatel, tais como estudos, capacitações e consultorias contratadas pela UIT por meio de
licitações internacionais, o que permitiu que a Anatel incorporasse tecnologias e ferramentas essenciais
ao trabalho de regulação e ao desenvolvimento do setor de telecomunicações, cuja evolução se
caracteriza por um notável dinamismo, tornando indispensável à Agência a sua constante atualização,
com a permanente necessidade de capacitação em alto nível de seus quadros técnicos.
Em 2017, no escopo daquele projeto, foi assinado o Adendo nº 1 ao Contrato PROC-AB-CTR-01615-BDT, Processo SEI nº 53500.005127/2015-35, relativo às entregas do Produto II.4, item ‘a’ atualização dos modelos de custos (Bottom Up e Top Down) compreendendo a lista de serviços, os
custos unitários de ativos de telecomunicações e a projeção de demanda.
Portanto, especificamente quanto à contratação de novos consultores no âmbito do citado projeto,
informamos que não houve contratação em 2017.
4.2

4.2.1

Gestão de patrimônio e infraestrutura

Gestão da frota de veículos

A Anatel dispõe de veículos próprios e contratados utilizados para atividades de fiscalização, e de
veículos contratados para o transporte de servidores em atividades administrativas (veículos de serviço
comum) e para o transporte dos membros do Conselho Diretor (veículo de transporte institucional).
O Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03/2008 e a
Portaria Anatel nº 1.421, de 28 de dezembro de 2010, regulamentam a utilização de veículos pela
Agência.
O exercício da atividade de fiscalização da Anatel exige a capacidade de deslocar-se para diferentes
localidades por meio de sua frota de veículos. O desempenho dessa função com segurança de pessoas,
cargas e equipamentos por estradas e rodovias de difícil acesso, e, muitas vezes com baixa ou nenhuma
manutenção ou pavimentação, requer que se utilizem veículos que possam operar sob essas restrições.
Similarmente ao observado em outros órgãos da Administração pública federal, o modelo de utilização
de frota própria vem paulatinamente sendo substituído pela locação de veículos pela Anatel em função
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do envelhecimento da frota utilizada. Diante das necessidades de garantir alta disponibilidade dos
veículos, bem como de reduzir custos com manutenção, reposição de peças, guarda em garagens,
administração de seguros e procedimentos de desfazimento, a Anatel tem se apoiado em frotas
terceirizadas, em alinhamento com a diretriz de desincumbência de tarefas administrativas dada pelo
Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Ademais, conforme determinação do Conselho Diretor, a Superintendência de Administração e
Finanças (SAF) vem buscando a padronização das contratações de serviço de transporte de servidores
na Anatel Sede e nas Gerências Regionais e a adoção de modelos de contratação mais
contemporâneos, que privilegiem a eficiência e a economicidade, a exemplo de iniciativas promovidas
pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Quanto ao controle para assegurar uma prestação eficiente dos serviços de transporte, ressaltamos que
a Anatel segue a legislação que trata do tema no âmbito federal, como o Decreto nº 6.403/2008,
dispondo sobre a utilização de veículos oficiais e a Instrução Normativa nº 05/2008, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre a classificação, utilização, especificação,
identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais.
De forma complementar, a Anatel expediu em 28 de dezembro de 2010 a Portaria Anatel nº 1.421, que
estabeleceu o uso do Sistema de Administração de Veículos (SAV), de forma obrigatória em toda na
Agência. Esse sistema, desenvolvido pela Anatel, permite a gestão e o controle do uso da frota de
veículos próprios e de terceiros. Dentre os recursos disponíveis, possibilita o cadastramento de
motoristas, veículos, permite a segregação de atribuições de solicitação, aprovação de solicitação,
registro de atendimento, prestação de contas e aprovação da prestação de contas.
Entre os anos de 2016 e 2017, foram implementados diversos avanços no sistema SAV visando a
torná-lo mais adequado às novas demandas da Anatel. Houve melhorias nos módulos de cadastro, com
a possibilidade de cadastramento de diversos usuários e aprovadores, no módulo de prestação de
contas, que conta agora com a possibilidade de inclusão de diferentes trechos de percurso e o registro
dos custos incorridos em cada um desses trechos. Por fim, o sistema possui um relatório que possibilita
a análise detalhada de cada solicitação empreendida.
A Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional (AFIS) tem a competência regimental
para gerenciar as atividades de transportes terrestre e aéreo de pessoas da Sede. Visando melhor
exercer essa competência, possui uma coordenação responsável pela operacionalização do
gerenciamento e controle dos transportes da Sede, pela gestão e expedição de orientações quanto ao
uso do Sistema SAV para toda a Anatel.
O Quadro 4.2.1 a seguir detalha os quantitativos de veículos utilizados pela Anatel, por Estado:
ÓRGÃO
SEDE - DF

ANATEL - SP
ANATEL - RJ

ANATEL - ES

Locados - Executivos

4

27.008

2

CUSTOS
ASSOCIADOS
(R$)
R$
389.099,40

Locados - Administrativos

2

16.561

2

R$

TIPO DE VEÍCULO

QUANTIDADE
DE VEÍCULOS

TOTAL ANUAL IDADE MÁXIMA
KM RODADOS
(ANOS)

247.339,80

Próprios

3*

-

20

R$

-

Locados - Fiscalização

10

157.976

1

R$

876.697,31

Próprios

2

0

19

R$

-

Locados - Fiscalização

5

99.150

2

R$

746.026,03

Próprios

0

0

0

R$

-

Locados - Fiscalização

2

17.687

2

R$

215.210,28

114

ÓRGÃO
ANATEL - PR

ANATEL - SC

ANATEL - MG

ANATEL - RS

ANATEL - PE

ANATEL - AL

ANATEL - PB

ANATEL - GO

ANATEL - MT

ANATEL - MS

ANATEL - TO

ANATEL - BA

ANATEL - SE

ANATEL - CE
ANATEL - RN

ANATEL - PI

ANATEL - PA

ANATEL - MA

ANATEL - AP

ANATEL - AM

ANATEL - RO

Próprios

0 – UMR Doada

0

0

CUSTOS
ASSOCIADOS
(R$)
R$
232,82

Locados - Fiscalização

4

100.026

2

R$

TIPO DE VEÍCULO

QUANTIDADE
DE VEÍCULOS

TOTAL ANUAL IDADE MÁXIMA
KM RODADOS
(ANOS)

500.366,09

Próprios

1

0

19

R$

150,33

Locados - Fiscalização

1

42.667

2

R$

171.992,18

Próprios

0

-

-

R$

-

Locados - Fiscalização

4

164.281

2

R$

544.964,24

Próprios

1

0

19

R$

-

Locados - Fiscalização

6

40.860

3

R$

322.667,55

Próprios

1

0

19

R$

-

Locados - Fiscalização

3

50.133

1

R$

426.107,20

Próprios

1

0

19

R$

-

Locados - Fiscalização

1

20.319

1

R$

131.179,79

Próprios

1

0

19

R$

-

Locados - Fiscalização

1

24.169

1

R$

144.999,71

Próprios

0 – UMR Doada

0

19

R$

251,09

Locados - Fiscalização

2

43.140

3

R$

287.138,30

Próprios

1

0

19

R$

197,14

Locados - Fiscalização

3

62.467

3

R$

322.102,58

Próprios

0 – UMR Doada

0

19

R$

198,62

Locados - Fiscalização

2

32.497

3

R$

214.834,80

Próprios

1

0

19

R$

-

Locados - Fiscalização

1

11.708

3

R$

58.754,56

Próprios

0 – UMR doada

0

0

R$

-

Locados - Fiscalização

4

91.706

1,5

R$

502.272,05

Próprios

0 – UMR doada

0

0

R$

-

Locados - Fiscalização

1

24.976

1,5

R$

126.793,90

Próprios

1

0

19

R$

208,86

Locados - Fiscalização

2

62.207

2

R$

273.292,61

Próprios

1

0

19

R$

130,81

Locados - Fiscalização

1

28.214

2

R$

133.651,46

Próprios

1

0

19

R$

-

Locados - Fiscalização

1

17.803

2

R$

134.969,37

Próprios

1

0

19

R$

-

Locados - Fiscalização

3

53.489

3

R$

289.024,00

Próprios

0 – UMR doada

0

0

R$

-

Locados - Fiscalização

2

27.696

1

R$

258.981,14

Próprios

1

0

19

R$

-

Locados - Fiscalização

1

12.567

2

R$

107.129,13

Próprios

1

0

0

R$

-

Locados - Fiscalização

2

19.594

2

R$

132.311,73

Próprios

1

0

0

R$

-

Locados - Fiscalização

0

0

0

R$

-
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ÓRGÃO

ANATEL - AC

ANATEL - RR

TIPO DE VEÍCULO

QUANTIDADE
DE VEÍCULOS

CUSTOS
ASSOCIADOS
(R$)

TOTAL ANUAL IDADE MÁXIMA
KM RODADOS
(ANOS)

Próprios

1

0

0

R$

-

Locados - Fiscalização

0

0

0

R$

-

Próprios

1

0

0

R$

-

Locados - Fiscalização
2
11.968
2
R$
223.369,37
*Em 2016 houve erro material, quando foi informado um quantitativo de 2 carros próprios e idade máxima de 18 anos, porém deveriam ter sido
informados 3 carros próprios, com idade máxima de 19 anos.

4.2.2

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

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990 e a Instrução
Normativa nº 205, da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, tratam do
tema relativo ao desfazimento de bens inservíveis ou fora de uso por órgãos da Administração Pública.
Desfazimento de Veículos
Dentro da política de desfazimento de bens considerados inservíveis, a Gerência Regional do Paraná e
Santa Catarina (GR03-PR) promoveu o desfazimento de uma Unidade Móvel de Radiomonitoragem
(UMR), no valor total de R$ 4.798,31, e que teve como destinatário a Universidade Federal
Tecnológica do Paraná (UFTPR).
A Gerência Regional do Pará, Maranhão e Amapá (GR10-PA) realizou o desfazimento de uma
Unidade Móvel de Radiomonitoragem (UMR), no valor total de R$ 4.485,26, e que teve como
destinatário a o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).
A Gerência Regional da Bahia e Sergipe (GR08-BA) fez o desfazimento de duas Unidades Móveis de
Radiomonitoragem (UMR), nos valores de R$ 4.485,26 e R$ 4.798,31, ambas tiveram como
destinatário o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG (Campus
Avançado Ipatinga).
A Gerência Regional de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins (GR07-GO), por sua
vez, realizou o desfazimento de duas Unidades Móveis de Radiomonitoragem (UMR), no valor de R$
R$ 4.485,26 cada uma, que tiveram como destinatários o Batalhão de Operações Especiais do Exército
Brasileiro e a Polícia Federal do Mato Grosso do Sul.
4.2.3

Gestão de patrimônio imobiliário da União

4.2.3.1 Estrutura de Controle e Gestão do Patrimônio
A Anatel está presente em todas as unidades da federação brasileira. Localizando-se em Brasília-DF a
sua sede, e nas capitais dos estados suas unidades descentralizadas.
O controle e a gestão do patrimônio imobiliário da Agência são realizados por meio do registro dos
dados dos bens imóveis no Sistema de Registro dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet).
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Cabe ressaltar que regularmente são reportadas necessidade de manutenções e/ou reformas com o
objetivo de preservar esses bens.
Na sede da Agência essas atividades são realizadas pela Gerência de Infraestrutura, Serviços e
Segurança Institucional (AFIS), enquanto nas Gerências Regionais e Unidades Operacionais são
cumpridas pelas as unidades administrativas de forma descentralizada.
4.2.3.2 Distribuição Geográfica dos Imóveis da União
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VALOR DO
IMÓVEL

DESPESAS PAGAS
Com Reformas
Com Manutenção
-

UG

RIP

AL

2785.00371.500-5

759.063,24

AM

0255.00678.500-0

332.104,59

-

-

AM

0255.00714.500-4

2.648.347,70

910,00

438,00

AP

0605.00220.500.8

1.384.492,33

-

-

BA

3849.00644.500-4

95.796,52

-

-

BA

384900646.500-5

5.733.934,38

-

28.792,10

-

CE

138900521.500-1

5.323.948,31

-

87.848,19

DF

9701.22220.500-0

27.915.541,92

-

661.749,84

DF

9701.22885.500-6

29.900.900,34

-

661.749,84

DF

9701.22887.500-7

4.956.131,51

-

59.589,30

DF

9701.22889.500-8

2.467.916,00

-

83.899,84

DF

9701.22893.500-0

1.465.541,29

-

-

ES

5705.00398.500-0

2.496.822,46

-

-

GO

9373.00310.500-1

3.729.042,58

-

2.190,00

MA

0889.00005.500-2

96.442,63

-

-

MA

0921.00648.500-6

393.396,46

-

-

MS

9051.00277.500-3

2.133.799,19

-

-

MT

9067.00243.500-4

362.644,17

-

207.997,15

PA

0427.00658.500-8

5.633.023,35

-

14.882,00

PA

0429.00013.500-7

2.143.201,34

-

-

PB

2051.00204.500-7

898.740,75

-

-

PE

2531.00748.500-2

3.685.707,01

-

8.420,00

PR

7535.00389.500-1

3.291.688,02

-

66.306,50

PR

9969.00010.500-0

515.581,23

-

-

RJ

6001.02875.500-7

5.963.012,96

-

-

RJ

6001.03690.500-4

4.828.699,14

-

-

RN

1761.00638.500-3

1.176.100,00

-

-

RO

003.00630.500-2

153.356,32

3.043,34

-

RR

0301.00227.500-4

324.572,06

1.388,86

-

RS
SC
SE

880100541500-7
8105.00236.500-7
3105.00166.500-0

3.435.836,41
2.211.299,55
1.156.331,59

-

5.428,51
79.303,13
14.579,00

SP

7107.00632.500-0

15.491.074,66

-

23.400,00

TO

9733.00239.500-2

687.323,04

-

-

143.791.413,05

5.342,20

2.006.573,40

Total
Fonte: SPIUnet e SIAFI

Valores extraídos do Siafi Gerencial - Reformas (4490.51.80 e 4490.51.92) e Manutenção (3390.30.24 e
3390.39.16).

4.2.3.3 Qualidade e Completude dos registros dos imóveis de uso especial da União
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Os dados relativos aos bens imóveis da Anatel Sede são geridos pela Gerência de Infraestrutura,
Serviços e Segurança Institucional, e no caso das unidades descentralizadas o tratamento e registro das
informações é feito pela própria unidade com o suporte da Sede. As informações cadastrais são
registradas no SPIUNet e encontram-se devidamente atualizadas nesse sistema.
4.2.3.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
Em 2017 manteve-se a cessão do espaço físico de propriedade da Agência em Santa Tereza do Oeste,
no estado do Paraná. A saber:

Identificação
Imóvel Objeto
Cessão

do
de

Identificação
Cessionário

do

RIP

PARANÁ
8461.00009.500-2

Endereço

Santa Tereza do Oeste/PR – Área Rural

CNPJ

80.882.095/0001-53

Nome ou Razão Social

Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste

Atividade ou Ramo de Atuação

Prefeitura

Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade de Uso do Espaço
Cedido

Caracterização
Cessão

da

Contratação Direta
Área de apoio com função agrícola, cultural e de lazer aos dependentes
de drogas do Município.

Prazo da Cessão

10 anos

Caracterização do Espaço
Cedido

Área rural com aproximadamente 30.000 m2

Benefícios Recebidos pela UPC

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
Uso dos Benefícios

A Cessão foi não Onerosa, portanto não há valores recebidos.
Não há rateio dos gastos, pois a Prefeitura custeia todas as despesas.
Não há benefícios pois a cessão é não onerosa

Além disso, a Gerência Regional do Pará, Maranhão e Amapá (GR10-PA), realizou a cessão de espaço
físico de sua propriedade no município de São José de Ribamar, no Estado do Maranhão, conforme
detalhamento a seguir:
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MARANHÃO
Identificação do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

RIP

0889 00005.500-2

Endereço

Residencial D. Pedro, Ponta Grossa, Bairro do Araçagy, São José de
Ribamar

CNPJ

10.735.145/0019-13

Nome ou Razão Social

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA.

Atividade ou Ramo
Atuação
Forma
de
Seleção
Cessionário

de
do

Governo Federal – Instituto Federal
Contratação Direta

1) Instalação de laboratório de telecomunicações para os cursos Técnico em
Eletrônica, Técnico em Telecomunicações, Engenharia Elétrica Industrial e
Tecnólogo em Eletrônica.
2) Instalação de planta elétrica de eletrificação residencial e rural para o
Finalidade do Uso do Espaço
curso técnico de Eletrotécnica e Engenharia Elétrica Industrial;
Cedido
3) Instalação de rede elétrica renovável para a disciplina de Eletrônica de
Potência, do curso de Engenharia Elétrica Industrial; e
4) Depósito para os bens inservíveis do Instituto Federal do Maranhão,
Campus Monte Castelo.
Caracterização da
Cessão

Prazo da Cessão
Caracterização do
cedido

03 anos
espaço

Área rural com aproximadamente 330 m2

Benefícios : O IFMA ficou encarregada de prover : 1) Vigilância e proteção
Benefícios Recebidos pela UPC para a área; 2) Pagamento das despesas com Energia Elétrica ; 3)
Manutenção da área e das benfeitorias existentes;
Tratamento
Contábil
Benefícios Recebidos

dos

A Cessão foi não Onerosa, portanto não há valores recebidos

Rateio dos Gastos

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

Uso dos Benefícios

Não há benefícios, pois a cessão é não onerosa

4.2.3.5 Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis
As despesas de manutenção e conservação dos bens imóveis da Agência são contabilizadas em
conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP.
4.2.3.6 Riscos relacionados à gestão dos imóveis
A Anatel tem adotado ações visando reduzir os riscos que se relacionam à gestão de imóveis.
Atualmente, o maior risco relaciona-se às manutenções preventivas, que foram reduzidas ao longo dos
últimos anos, principalmente em função de restrições financeiras ou de problemas com as empresas
contratadas para a execução de obras.
Para endereçar os problemas verificados em alguns imóveis da Anatel, a AFIS adotou estratégia
composta de três macroetapas distintas e sucessivas, com duração mínima estimada em 3 anos:
levantamento dos problemas; contratação da elaboração de projetos e documentação técnica
subsidiária; e contratação das obras. A execução da estratégia iniciou-se no exercício de 2017.
Quanto a riscos relacionados a eventos como incêndios, roubos e depredações, a Anatel atua,
preventivamente, por meio de contratação de vigilância armada e desarmada e de brigadistas civis. Em
complemento, destaca-se que são verificadas as condições dos equipamentos de combate a incêndio,
como extintores e mangueiras.
120

Por fim, cabe ressaltar que a Anatel não dispõe, no momento, de cobertura securitária contra sinistros
decorrentes de eventos da natureza, como vendavais ou chuvas torrenciais. Em que pese essa situação,
ações para contratação de seguro do patrimônio imobiliário da Agência encontram-se em curso.
4.2.3.7 Informações sobre imóveis locados de terceiros
Em 2017, não ocorreram mudanças quantitativas em relação aos imóveis locados, apenas mudanças
qualitativas. A UO111 (RO) mudou para um condomínio comercial que oferecia melhores e mais
adequadas condições de trabalho, assim como custos inferiores em relação ao locado anteriormente.
Neste mesmo sentido, a UO092 (PI) iniciou processo de mudança, a ser concluído em 2018.
Além disso, a Anatel deu início à análise de viabilidade de permuta de imóveis da Anatel por outros
imóveis de propriedade particular, tema de interesse de várias unidades descentralizadas especialmente
pelo grande potencial de redução dos custos fixos. Foram elaborados e enviados uma série de
questionamentos para consulta jurídica, de forma a garantir que a futura instrução de processos
administrativos relacionados ao tema contenha todas as informações e os documentos necessários e
cumpra eficazmente os procedimentos legais exigíveis.
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Quadro 4.2.4 – Imóveis Locados de Terceiros - 2017

ESTADO

MUNICÍPIO

DESPESAS PAGAS

Nº de
IMÓVEIS
LOCADOS

RIP

VALOR DO
IMÓVEL

AC

Rio Branco

1

0139.00411.500-9

111.291,60

GO

Goiânia

1

9373.00629.500-6

263.000,62

MA

São Luiz

1

0921.00775.500-7

820.000,00

Belo Horizonte

1

4123.00695.500-0

5.278.925,00

Contagem

1

4371.00026.500-4

33.854,40

Matias Barbosa

1

4815.00012.500-9

5.824,08

Uberlândia

1

5403.00438.500-1

13.269,48

PE

São Lourenço da
Mata

1

2573.00014-500-7

50.000,00

PI

Teresina

1

1219.00241.500-2

231.804,30

Campo Magro

1

0842.00001.500-4

54.836,10

Cambé

1

7471.00013.500-6

43.105,04

Foz do Iguaçú

1

7563.00900.500-3

47.577,20

Ponta Grossa

1

7777.00091.500-0

42.320,96

Sarandi

1

8461.00009.500-2

58.665,64

RN

São Gonçalo do
Amarante

1

1837.00010.500-2

44.999,79

RO

Porto Velho

1

0003.00705.500-0

2.475.519,00

Pelotas

1

8791.00156.500-3

121.300,00

Santa Cruz do Sul

1

8839.00031.500-1

57.700,00

SantaRosa

1

8847.00093.500-0

58.500,00

SC

Florianópolis

1

8105.00546.500-2

152.480,00

SE

São Cristóvão

1

3233.00161.500-4

68.000,00

SP

Campinas

1

6291.01849.500-0

113.047,00

SP

Marília

1

6681.00043.500-4

200.000,00

SP

Meridiano

1

6693.00001.500-9

1.015,00

MG

PR

RS

Total/Locados
GO

10.347.035,21
Santo Antônio de
Goiás

Total/Cedidos
TOTAL GERAL

1

0053.00001.500-9

Com
Reformas

Com
Manutenção

5.739,00

180,00

5.919,00

373.647,42
373.647,42
10.720.682,63

5.919,00

Fonte: SPIUnet e SIAFI
Valores Com Manutenção extraídos do Siafi Gerencial - Manutenção (3390.30.24 e 3390.39.16).

Em geral, as despesas com manutenção de imóveis locados são custeadas pela Agência, não sendo
deduzidos do valor de locação. Apenas nos imóveis locados nos estados do Maranhão e Rondônia, se
houver despesas com reformas, transformações ou manutenções, estas serão deduzidas do valor do
aluguel.
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4.2.4

Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade
fim

No ano de 2017, não houve serviços de engenharia relacionados à atividade fim da Agência.
4.3

4.3.1

Gestão de tecnologia da informação

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um instrumento de
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC, cujo objetivo é atender as
necessidades tecnológicas e de informação de um órgão para determinado período.
O PDTIC da Anatel foi elaborado no decorrer de 2016 para um período de vigência de três anos (20172019). Sua construção seguiu a metodologia de elaboração de PDTIC do SISP, versão 2.0 beta.
Durante o seu processo de elaboração foi considerado o resultado do Plano Estratégico Institucional da
Anatel (2015-2024) e da Estratégia de Governança Digital (2016-2019), cuja política foi estabelecida
por meio do Decreto 8.638/2016.
Ademais, no PDTIC há previsão de revisões anuais, de forma a garantir o contínuo alinhamento com
os objetivos estratégicos da Agência. Nesse sentido, no final de 2017, o referido Plano foi revisado, de
modo a alinhar-se ao Plano Operacional (Tático) da Anatel para 2018. Para tanto, iniciativas foram
atualizadas e seu período de vigência alterado, de trienal para bienal (2017-2018). A última versão do
PDTIC foi publicada por meio da Portaria nº 1.704/2017.
Destaca-se que o acompanhamento da execução do PDTIC é feito periodicamente. Mensalmente a
Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI) realiza o levantamento do percentual de
realização das ações previstas e trimestralmente o resultado é reportado à Comissão Interna de
Tecnologia da Informação (CITI) por meio de reuniões ordinárias.
4.3.2

Comissão Interna de Tecnologia da Informação da Anatel

A Comissão Interna de Tecnologia da Informação 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.
Durante o ano de 2017, quatro reuniões ordinárias e uma extraordinária foram realizadas pela CITI,
cujas principais deliberações foram: alocação orçamentária de 2017; aprovação do Plano de
Contratações de Soluções de TIC (PCTIC 2018); acompanhamento trimestral da execução do PDTIC
2017-2019; aprovação da revisão anual do PDTIC 2017-2019; aprovação da minuta da Política de
Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGTIC).
4.3.3

Principais sistemas de informações

A seguir apresentamos os 10 principais sistemas de informações dos 81 sistemas que suportam as
atividades fim da Agência. Estes são os principais sistemas que suportam os processos da Agência, em
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termos de funcionalidade, tais como gerir recursos à prestação, arrecadação, controle de obrigações,
fiscalização, gestão documental e gestão de pessoas.
Quadro 4.3.1 – Principais Sistemas de TI - 2017
Sistema

STEL

Descrição

Sistema de Serviços de Telecomunicações

Sistema destinado a registrar os dados de outorga das prestadoras de serviço de
telecomunicações, dados técnicos de suas estações, inclusive licenças de
funcionamento. Responsável também por gerar créditos de diversas naturezas
para a Agência bem como emitir atos de autorização de
Serviço/Radiofrequência e sua respectiva publicação no portal institucional.
O sistema permite a gestão dos dados de outorga e licenciamento de estações
Principais
Funcionalidades das prestadoras de serviço de telecomunicações e possui como principais
funcionalidades:
• cadastro de entidades;
• alteração de entidades;
• cadastro de estações;
• alteração técnica de estações;
• alteração administrativa de estações;
• cadastro de frequências;
• análise de frequências;
• cadastro de canais de radiofrequência;
• análise de canalização;
• cadastro de serviços de telecomunicações explorados;
• cadastro de contratos;
• consulta de dados técnicos de estações;
• emissão de atos de autorização de uso de radiofrequência;
• licenciamento de estações;
• emissão de licenças de estações;
• composição de dados para boletos de preço público devido pelo uso da
radiofrequência (PPDUR);
• composição de dados para boletos de Preço Público pelo Direito de
Exploração do Serviço de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de
Satélite (PPDESS);
• simulação 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);
• obtenção de relatórios detalhados.
Arthur George Carvalho Alves
Responsável Técnico
(SOR) Yroá Robledo Ferreira
Responsável área
Alta
Criticidade
R$ 138.128,37
Custo de manutenção evolutiva em 2017
Objetivos
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Sistema

SIGEC

Sistema Integrado de Gestão de Créditos da Anatel
Sistema destinado a registrar as informações e emitir documentos
necessários à gestão dos créditos de qualquer natureza, lançados pela
ANATEL contra terceiros, compreendendo a apuração do valor devido, as
datas de vencimento e os pagamentos realizados, dentre outros.
Principais
Ferramenta principal da arrecadação, o sistema gerencia os lançamentos de
Funcionalidades 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
automaticamente e diariamente a baixa dos boletos a partir de convênio com
o Banco do Brasil.
Fernando Ribeiro
Responsável Técnico
(SAF) Lilian Almeida Barra
Responsável área
Alta
Criticidade
R$ 354.186,15
Custo de manutenção evolutiva em 2017
Descrição
Objetivos

Sistema

SPADO

Sistema Integrado de Controle de Processos PADO
Sistema para acompanhamento dos Processos de Apuração de
Descumprimento de Obrigações- PADOS
Principais
O sistema permite acompanhar todo o ciclo de vida do PADO,
Funcionalidades possibilitando o registro detalhado de todas as fases do seu fluxo. As áreas
contam com ferramentas para acompanhar o fluxo do processo,
identificando possíveis gargalos em seu andamento, mitigando o risco de
prescrição dos prazos legais e viabilizando a cobrança das multas a partir de
integração com o sistema de arrecadação da Agência.
Regina do Carmo Pereira Lima
Responsável Técnico
(SCO) Henrique Strazzer Vilas Boas
Responsável área
Alta
Criticidade
R$ 2.219,38
Custo de manutenção evolutiva em 2017
Descrição
Objetivos

Sistema

FOCUS

Descrição
Objetivos

Suporte do Atendimento aos Usuários
Suporte do Atendimento aos Usuários

Atendimento eletrônico ao cidadão por meio do Fale Conosco (web) e o
aplicativo móvel Anatel Consumidor, suporte ao atendimento telefônico, gestão
de indicadores de reclamações/dúvidas/denúncias/ sugestões, encaminhamento
de solicitações às áreas internas da Agência. O sistema conta com diversos
procedimentos diários e automatizados, 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
Juliana Rocha Studart Moniz
Responsável Técnico
(SRC) Irani Cardoso da Silva
Responsável área
Alta
Criticidade
R$ 230.748,97
Custo de manutenção evolutiva em 2017
Principais
Funcionalidades
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Sistema

RADAR

Sistema de Fiscalização
Sistema de gestão e acompanhamento das atividades de fiscalização da
ANATEL
Principais
Planejamento (macro e operacional) da fiscalização, com funcionalidades
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;
• geração de relatórios gerenciais para acompanhamento da fiscalização.
Responsável Técnico
Marcio Macario Costa
Responsável área
(SFI) Andréia Cristina Costa
Criticidade
Alta
Custo de manutenção evolutiva em 2017
R$ 44.594,20
Descrição
Objetivos
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Sistema

MOSAICO

Sistema de Gestão e Controle do Espectro
Sistema informatizado para apoio às atividades de gestão e controle do
espectro, outorga, licenciamento, emissão de atos de radiofrequência,
emissão de autorização de uso temporário do espectro e dispensa de
autorização para serviços de telecomunicações. Bem como apoio às
atividades de gestão dos processos de certificação e homologação de
produtos de telecomunicações.
Principais
Ferramentas de engenharia para cálculo de interferência e cobertura,
Funcionalidades 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);
• análise de solicitações de uso temporário de espectro;
• cadastro de usuários externos para 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.
• envio de resultados de medições de RNI;
• licenciamento de estações de radiodifusão (SCR);
• licenciamento de estações de telecomunicações (LICENCIAMENTO);
• outorga de serviços de radiodifusão (SCR);
• outorga de serviços de telecomunicações (OUTORGA);
• cadastro de Dispensa de Autorização – Res. 680/2017;
• certificação e homologação de produtos de telecomunicações;
• emissão de Atos de Autorização de Uso de Radiofrequências.
• SCH: Módulo do Mosaico responsável pela gestão dos processos de
homologação e certificação de produtos de telecomunicações.
Responsável Técnico
Arthur George Carvalho Alves
Responsável área
(SOR) Yroá Robledo Ferreira / Marcos de Souza
Oliveira
Criticidade
Alta
Custo de manutenção evolutiva em 2017
R$ 138.128,37
Descrição
Objetivos
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Sistema

SIEC

Sistema de Infraestrutura Crítica
Solução de suporte às atividades de gestão de risco relacionadas à segurança
das infraestruturas críticas de telecomunicações e monitoramento de redes
Principais
Para dar suporte às atividades de gestão de risco, o SIEC tem entre suas
Funcionalidades 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: permite 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)
Responsável Técnico
Regina do Carmo Pereira Lima
Responsável área
(SCO) Gustavo Santana Borges
Criticidade
Alta
Custo de manutenção evolutiva em 2017
Sistema atualmente sem contrato de manutenção
Descrição
Objetivos

Sistema

SEI

Sistema Eletrônico de Informações
Solução de Gestão Eletrônica de Documentos e Processo Eletrônico
Principais
Plataforma de gestão de processos e documentos eletrônicos, que
Funcionalidades proporciona a produção, edição, assinatura e trâmite de documentos,
proporcionando a virtualização de processos e documentos, permitindo
atuação simultânea de várias unidades ao mesmo tempo em um mesmo
processo.
Responsável Técnico
Germano Lucas de Carvalho Costa
Responsável área
(SGI) Nei Jobson da Costa Carneiro
Criticidade
Alta
Custo de manutenção evolutiva em 2017
R$ 713.344,73
Descrição
Objetivos

Sistema

SARH

Sistema de Administração de Recursos Humanos
Sistema informatizado para apoio às atividades de Gestão de Pessoas
Principais
Sistema destinado a controlar os dados pessoais e funcionais dos servidores,
Funcionalidades além de dependentes, cargos comissionados, afastamentos, folha de ponto,
férias, controle de assistência médica e gerenciar todas as informações
referentes aos servidores da Anatel.
Responsável Técnico
Germano Lucas de Carvalho Costa
Responsável área
(SAF) Fausto Luiz Jorge Pádua
Criticidade
Alta
Custo de manutenção evolutiva em 2017
R$ 112.176,62
Descrição
Objetivos
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Sistema

DICI

Sistema de Dados, Informação, Conhecimento e Inteligência da Anatel
(Sistema único de entrada de dados da Anatel)
O DICI tem como objetivo receber e validar arquivos de dados estruturados,
Objetivos
sendo o ponto único de entrada de dados na Agência.
Principais
• Parametrização de tipos de dados, simples ou compostos, para
Funcionalidades recebimento, bem como consulta, edição e exclusão dos existentes;
• criação de leiautes em formatos CSV ou XML com a estrutura das tabelas
a serem recebidas, bem como consulta, edição e exclusão dos existentes;
• inclusão de Webservice para validação de arquivos, bem como consulta,
edição e exclusão dos existentes;
• criação de grupos de entidades que fornecerão os dados coletados, bem
como consulta, edição e exclusão dos existentes;
• criação de parâmetros para envios dos arquivos, incluindo um leiaute a um
grupo de entidades, bem como consulta, edição e exclusão dos existentes;
• criação de cronogramas para as coletas parametrizadas, bem como
consulta, edição e exclusão dos existentes;
• funcionalidade disponível externamente e internamente para envio dos
arquivos de dados pelas entidades em atendimento a um cronograma. É
possível ao usuário conhecer o leiaute dos dados pretendidos e enviar os
arquivos de dados;
• consulta de entrada de dados, onde é permitido consultar os envios das
entidades, seus status e baixa-los;
• consulta de histórico de atividades dos usuários e do sistema;
• consulta da situação do ambiente, versão da aplicação e build;
• consulta dos envios que estão sendo processados pelo sistema.
Responsável Técnico
Regina do Carmo Pereira
Responsável área
(SGI) Nei Jobson da Costa Carneiro
Alta
Criticidade
Custo de manutenção evolutiva em 2017
R$ 163.980,93
Descrição

Os valores de despesas com manutenção evolutiva dos sistemas apresentados no campo “Custo de
Manutenção em 2017”, se refere ao período de janeiro a novembro de 2017 – uma vez que os
produtos entregues no mês de dezembro ainda não foi recebido pela Administração. Todos os sistemas
com custo de manutenção declarado são atendidos por empresa prestadora de serviço terceirizada
(Cast Informática, contrato SGI nº 015/2015), especificamente contratada para tal fim.
Relativamente aos riscos à continuidade e à disponibilidade dos sistemas, bem como das
infraestruturas de TI que os suportam, informa-se que estes são acompanhados no processo de gestão
de riscos de segurança da informação e comunicações da Agência. Informa-se ainda, que no âmbito do
processo de gestão de continuidade dos serviços de TI, os planos de gestão de continuidade e a lista de
contatos para cada sistema foram elaborados pela SGI e aprovados pelas áreas gestoras. Esses
documentos são artefatos da implementação do processo de gestão de continuidade de serviços de TI
no âmbito da Anatel, com vistas a permitir que a Agência esteja preparada para potenciais ocorrências
de incidentes de segurança da informação ou de tecnologia da informação que possam causar
indisponibilidade nos serviços de TI que suportam os seus processos críticos.
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4.3.4

Descrição do Plano de Capacitação do pessoal de TI

O Plano de Capacitações do pessoal de TI para 2017 baseou-se nas necessidades identificadas no Plano Diretor
de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2017-2019.
Cabe ressaltar que contingenciamentos orçamentários e financeiros atingiram os recursos voltados para
capacitação em 2017. Nesse cenário, os treinamentos não puderam ser realizados conforme o previsto. Como
alternativa, os servidores realizaram em sua maioria treinamentos à distância, sem ônus para Agência, e/ou
providos pela própria Agência.
Abaixo, pode-se identificar a lista de capacitações efetivamente realizadas em 2017 por parte de servidores da
Superintendência de Gestão Interna da Informação da Anatel.
Evento
CURSO DE GESTÃO PÚBLICA - ONLINE
CURSO DE ASP – ONLINE
PALESTRA SOBRE TELETRABALHO
C++ DESENVOLVIMENTO ORIENTAÇÃO A OBJETO - ONLINE
CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ONLINE
PROCESSOS DE GESTÃO DE DADOS COM MÉTODO ÁGIL
PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO 2017
HTML BÁSICO – ONLINE
CURSO DE ESPANHOL – ONLINE
INGLES BÁSICO PRE INTERMEDIÁRIO
MS PROJECT 2010 – ONLINE
III WORKSHOP DE COMPETIÇÃO DA ANATEL NOVO MODELO DA GESTÃO
DAS RELAÇÕES DE ATACADO DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL
WORKSHOP RFEYE LOGGER
SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE – ONLINE
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – ONLINE
CICLO DE VIDA DO BI E DW
TREINAMENTO REFERENTE A FASE VI 3 DA CONSULTORIA HPE
WORKSHOP RELAÇÕES DE CONSUMO EM TELECOM CONQUISTA E NOVOS
DESAFIOS
ADMINISTRAÇÃO – ONLINE
PALESTRA DECIFRANDO A CRIPTOGRAFIA UM DEBATE SOBRE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PRIVACIDADE
CURADOR DE DADOS DATA STEWARD
DESENVOLVIMENTO MOBILE ANDROID WINDOWS 10 MOBILE E IOS ONLINE
ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ONLINE
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS - ONLINE

Carga
Horária
Nº de
(Horas) Servidores
100
1
100
1
30
15
35
1
100
1
120
5
21
3
11
1
100
1
168
1
80
1
28

4

3
20
100
120
320

1
1
1
5
16

8

4

70

1

3

1

24

11

55

4

40

2

20

1

FUNDAMENTOS DE COBIT - ONLINE
GESTAO DE CONHECIMENTO DA ANATEL SENSIBILIZACAO DE TALENTOS
SPR
GOVDATA COMO ESTRATEGIA DE GOVERNO PARA USO DE DADOS UMA
ANALISE COM APOIO DO GARTNER
INTERNET OF THINGS

52

1

1

2

4

2

16

1

INTRODUCAO A INFORMATICA - ONLINE

20

1

LICENÇA CAPACITAÇAO COURS DE FRANÇAIS GENERAL INTENSIF A1 2

80

1

LICENCA CAPACITACAO CURSO DE ADMINISTRACAO - ONLINE

120

1

LICENCA CAPACITACAO CURSO DE ADMINISTRACAO DO TEMPO - ONLINE

120

1
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LICENCA CAPACITACAO CURSO DE FRANCES - ONLINE
LICENCA CAPACITACAO CURSO DE REDES EQUIPAMENTOS CISCO ONLINE
LICENCA CAPACITACAO DIREITO ADMINISTRATIVO NA PRATICA ONLINE
LICENCA CAPACITACAO GESTAO PUBLICA - ONLINE

100

1

120

1

100

1

80

1

PRINCIPLES OF MOBILE PRIVACY
PROGRAMMING MOBILE APPLICATIONS FOR ANDROID HANDHELD
SYSTEMS PART 1 - ONLINE
REGRAS E FUNDAMENTOS DO SISTEMA DE CONCESSAO DE DIARIAS E
PASSAGENS - SCDP - ONLINE
SEGUNDA CAPACITACAO DA AFCA EM 2017

8

2

29

1

30

3

4

3

SEGURANCA NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ONLINE
SELECAO DE FORNECEDORES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ONLINE
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇOES SEI USAR - ONLINE

20

1

30

2

20

1

WORKSHOP DE INTRODUCAO AO GOVDATA
WORKSHOP ESTUDOS SOBRE A RELACAO ENTRE A EXPANSAO DE
INFRAESTRUTURA
DE
TELECOMUNICACOES
E
INDICADORES
SOCIOECONOMICOS
WORKSHOP INTERNET DAS COISAS
WORKSHOP SOBRE A ADAPTACAO DO REGIME DE CONCESSAO PARA
AUTORIZACAO
LICENÇA CAPACITAÇÃO JQUERY COM AJAX - ONLINE

8

1

3

3

3

6

4

4

6

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO GESTÃO PÚBLICA - ONLINE

80

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO TYPESCRIPT - ONLINE
LICENÇA CAPACITAÇÃO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA ONLINE
LICENÇA CAPACITAÇÃO BOOTSTRAP - ONLINE

11

1

120

1

9

1

80

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO ESPANHOL BÁSICO I - ONLINE
LICENÇA CAPACITAÇÃO JQUERY UI - ONLINE
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - INSTRUTORIA
LICENÇA CAPACITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA - ONLINE

5

1

25

1

80

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO REDAÇÃP EMPRESARIAL 2 - ONLINE

80

1

ÉICA E SERVICO PÚLICO - ONLINE

20

1

SEMINÁIO O FUTURO DA TV ABERTA

4

2

LICENÇA CAPACITAÇÃO INICIANDO COM ANGULAR JS 15 - ONLINE

7

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO LESS - ONLINE

4

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO YEOMAN - ONLINE

5

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO ANGULAR JS AVANCADO - ONLINE

12

1

REDES IP PROTOCOLOS E APLICAÇÕES - ONLINE

60

4

SISTEMAS DE TV DIGITAL - ONLINE
HANDS ON INTRODUCTION TO PROTECTING NETWORKS FROM CYBER
ATTACKS
LICENÇA CAPACITAÇÃO COMPASS - ONLINE

65

1

27

1

6

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO ES6 - ONLINE

5

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO ANGULAR MATERIAL - ONLINE

6

1

CATÁLOGO DE INFORMAÇÕES

2

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO GULP - ONLINE

6

1
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ENCONTRO DIÁSLOGO PÚBLICO TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMO
GERAR RESULTADOS TRANSFORMADORES
LICENÇA CAPACITAÇÃO GRUNT - ONLINE

7

2

7

1

8

1

7

1

19

1

19

1

80

1

20

9

7

2

40

3

LICENÇA CAPACITAÇÃO ANGULAR 20 PRIMEIROS PASSOS - ONLINE
LICENÇA CAPACITAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS COM
BOOTSTRAP - ONLINE
ITU REGIONAL WORKSHOP ON STRENGTHENING CAPACITIES IN
INTERNATIONAL INTERNET GOVERNANCE
ITU REGIONAL WORKSHOP ON STRENGTHENING CAPACITIES IN
INTERNATIONAL INTERNET GOVERNANCE
LICENÇA CAPACITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO - ONLINE
TREINAMENTO NA FERRAMENTA DE ASMINISTRACAO DE DADOS POWER
DESIGNER
SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZACIONAL NOVO
MODELO PAPEIS E RESPONSABILIDADES - ONLINE
CURSO FJ-36 / SOA NA PRÁTICA: INTEGRAÇÃO COM WEB SERVICES E
MENSAGERIA
SOA NA PRÁTICA PADRÕES DE INTEGRAÇÃO COM WEB SERVICES E
MENSAGERIA
LICENÇA CAPACITAÇÃO WINDOWS SERVER 2012 - ONLINE

40

3

120

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO REDES EQUIPAMENTOS CISCO - ONLINE

120

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO WEBPACK - ONLINE

10

1

61 PAINEL TELEBRASIL

21

7

LICENÇA CAPACITAÇÃO BROWSERIFY - ONLINE

5

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO WEBPACK 2 - ONLINE

9

1

GESTAO DE PROCESSOS COM FOCO NA BPM

24

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO FLEXBOX - ONLINE

3

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO FOUNDATION CSS NA PRÁTICA - ONLINE

6

1

WINDOWS 7 - ONLINE

12

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO MATERIALIZE CSS - ONLINE

6

1

APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA GOVDATA

2

6

45

1

4

1

FUTURECOM 2017

43

1

ACESSO A INFORMAÇÃO - ONLINE
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CONCEITOS BÁSICOS EM
GESTÃO DOCUMENTAL - ONLINE
REDES DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS DE 5ª GERAÇÃO

20

1

20

1

40

5

PALESTRA ÉTICA E COMPLIANCE NO SERVICO PÚBLICO

18

6

LICENÇA CAPACITAÇÃO GRUNT - ONLINE

7

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO INICIANDO COM ANGULAR JS 15 - ONLINE

7

1

MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES - ONLINE

5

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO ANGULAR MATERIAL - ONLINE

6

1

12

1

8

8

EMAG DESENVOLVEDOR - ONLINE

30

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO CURSO DE MYSQL - ONLINE

80

1

CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

28

1

144

6

96

6

TELECOMUNICAÇOES CONCEITOS E TECNOLOGIAS - ONLINE
LICENÇA CAPACITAÇÃO INICIANDO COM MOOTOOLS - ONLINE

LICENÇA CAPACITAÇÃO ANGULAR JS AVANÇADO - ONLINE
PALESTRA BLOCKCHAIN IMPACTO NOS NEGÓCIOS

FORTIGATE I
FORTINALAYZER
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LICENÇA CAPACITAÇÃO ANGULAR 4 INICIANDO - ONLINE

4

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO INICIANDO COM IONIC 3 - ONLINE

3

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO CURSO DE ESPANHOL - ONLINE
LICENÇA CAPACITAÇÃO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL COM
SUPORTE A DECISÃO - ONLINE
LICENÇA CAPACITAÇÃO GERENCIAMENTO DE PROJETOS - ONLINE

80

1

80

1

80

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO INICIANDO COM XAMARIN - ONLINE
A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS REGIME PRÓPIO E
REGIME DE PREVIDÊNCIA - ONLINE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ONLINE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS AVANÇADOS NA PLATAFORMA QLIK
SENSE
DESENVOLVIMENTO WEB FRONT END HTML5 CSS3 E JAVASCRIPT ONLINE
5G 4G LTE 3G 2G CELLULAR MOBILE COMMUNICATIONS WIRELESS ONLINE
LICENÇA CAPACITAÇÃO INICIANDO COM JQUERY 3 - ONLINE

4

1

30

1

23

1

160

8

60

1

4

1

4

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO INICIANDO COM SPRING BOOT - ONLINE

5

1

80

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO GULP - ONLINE

6

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO YEOMAN - ONLINE

5

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO INGLES PRIVATE TEACHER - ONLINE

96

1

COMO ORGANIZAR O ORCAMENTO FAMILIAR - ONLINE

12

1

GESTÃO DE PROJETOS 1 COMO TRABALHAR COM PROJETOS - ONLINE
DESENVOLVIMENTO EM BUSINESS INTELLIGENCE COM PLATAFORMA
QLIK SENSE
LICENÇAA CAPACITAÇÃO BOOTSTRAP - ONLINE

11

1

60

3

9

1

21 FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES

14

2

LICENÇA CAPACITAÇÃO CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS - ONLINE

80

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA - ONLINE
WORKSHOP INTERFERÊNCIA DE FONTES NAO INTENCIONAIS E SUAS
AMEAÇAS PARA OS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LICENÇA CAPACITAÇÃO TYPESCRIPT - ONLINE

80

1

6

3

11

1

LICENÇA CAPACITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA - ONLINE

4.3.5

Força de trabalho de TI

A força de trabalho de TI da Anatel é composta por 80 colaboradores, dentre eles terceirizados,
estagiários e servidores da unidade, conforme distribuição abaixo
Quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho de TI
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

Quant.
62
2
5
6
5
80
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Sobre esses quantitativos, importante esclarecer as especificidades de cada item que compõe o quadro.










Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade
A Lei nº 10.871/2004 não prevê servidores efetivos da carreira de TI para a Anatel, somente
prevê Especialista em Regulação, Técnico em Regulação, Analista Administrativo e Técnico
Administrativo. Entretanto, ressalta-se que 33 servidores têm graduação na área TI.
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade
A força de trabalho de TI da Anatel é composta por 62 servidores efetivos da Agência, dentre
eles 26 são Analistas Administrativos, 5 Técnicos Administrativos, 7 Especialistas em Regulação
e 24 Técnicos em Regulação.
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades
Além dos 62 servidores efetivos da Agência, a força de trabalho da TI conta com 7 servidores
efetivos de outros órgãos, desses, 2 são servidores da Telebrás e possuem graduação voltada para
TI (processamento de dados e análise de sistemas).
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades
Dos 7 servidores de outros órgãos, 5 possuem formação em outras carreiras.
Terceirizados
Considerando postos de trabalho, são 6 terceirizados referente ao contrato de suporte aos
usuários (Nível 2) – IOS Informática Ltda. – Contrato nº 001/2017.
Estagiários
Cinco estagiários fazem parte da força de trabalho de TI, sendo 3 na Sede e 2 nas Gerências
Regionais (GR08/BA e GR/CE).

4.3.6

Processos de gerenciamento de serviços TI

Processo

Manter Sistemas

Descrição

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

Infraestrutura
ou método
utilizado
Mapeado
Em uso

Portaria nº 962, de 14 de julho de 2017
Sim
Sim

Local

Processo SEI nº 53500.064681/2017-16

Processo

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

Descrição

Infraestrutura
ou método
utilizado
Mapeado
Em uso

Portaria nº 962, de 14 de julho de 2017
Sim
Sim

Local

Processo SEI nº 53500.064681/2017-16

Processo

Gerir Projetos
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Descrição
Infraestrutura
ou método
utilizado
Mapeado
Em uso

Gestão dos programas e projetos da SGI em alinhamento com a
estratégia da organização e de forma coordenada.
Portaria nº 1016, de 25 de julho de 2017
Sim
Sim

Local

http://portal.anatel.gov.br/intranet/gerenciamento-de-projetos.html

Processo

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

Descrição
Infraestrutura
ou método
utilizado
Mapeado
Em uso

Portaria nº 1016, de 25 de julho de 2017
Sim
Sim

Local

http://portal.anatel.gov.br/intranet/gestao-de-riscos-de-sic.html

Processo

Gerir Incidentes de Segurança da Informação e Comunicações
Tratar da identificação, investigação, tratamento, resposta, fechamento, reporte e
análise crítica dos incidentes de segurança da informação da Anatel.

Descrição
Infraestrutura
ou método
utilizado
Mapeado
Em uso

Portaria nº 1016, de 25 de julho de 2017
Sim
Sim

Local

http://portal.anatel.gov.br/intranet/incidentes-de-seguran%C3%A7a.html

Processo

Gerir continuidade de serviços de TI
Estabelecer uma estrutura estratégica e operacional adequada para reduzir a
possibilidade de ocorrência e incidentes de segurança da informação ou de
tecnologia da informação que possam causar indisponibilidade nos serviços de TI
que suportam os processos críticos da Agência

Descrição
Infraestrutura
ou método
utilizado
Mapeado
Em uso
Local

4.3.7
Projeto

Descrição

Portaria nº 1016, de 25 de julho de 2017
Sim
Sim
http://portal.anatel.gov.br/intranet/gest%C3%A3o-de-continuidade-deservi%C3%A7os-de-ti.html

Contratações, Sustentação e Projetos de TI desenvolvidos
Contratação de apoio à Arquitetura de Sistemas e Administração de Dados

Contratação de prestação de serviços técnicos continuados na área de Tecnologia
da Informação, relacionados ao apoio à Arquitetura de Sistemas e Administração
de Dados, com a finalidade de auxiliar a implantação do processo de gestão da
informação e habilitar a validação da qualidade dos produtos de dados dos
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projetos de Sistemas
Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 itens ‘a’ e ‘e’ e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual de R$ 715.500,00 a serem pagos em 2018

Prazo de Conclusão

nov/17 (Concluído)

Projeto

Aquisição de ferramenta de modelagem de dados
Gerir adequadamente as bases de dados da instituição, por meio de modelagem das
estruturas de informação, geração de documentação automática com base nas estruturas
de dados da instituição, análises de impacto decorrente de mudanças nas
estruturas/modelos de dados e mapeamento de integrações existentes entre as estruturas
de dados da instituição.

Descrição

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 item ‘a e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual de R$ 257.499,99, integralmente pago em 2017

Prazo de Conclusão
Projeto

jul/17 (Concluído)
Aquisição de solução de análise de dados para apoio à tomada de decisão (SelfService BI)

Descrição

Possibilitar a criação de painéis contendo complexas análises sobre dados com baixo
esforço de implementação, diminuição das áreas de negócios da dependência da área de
TI para a geração de relatórios e prover a sociedade de um poderoso e intuitivo
ambiente de análise sobre os dados do setor de telecomunicações.

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 itens ‘a’ e ‘e’ e PDTIC 2017/2018
Valor contratual de R$ 767.993,00 (Contrato nº 83/2017), integralmente pago em

Valores Orçados e
Despendidos

2017 (Valor para os itens: Licenciamento de solução de análise de dados para
apoio à tomada de decisão (Self-Service BI), com suporte/atualização de versão
por 36 (trinta e seis) meses, Turma de treinamento para 20 produtores de
conteúdo, Turma de treinamento para 8 administradores e usuários avançados no
uso da solução).

Prazo de Conclusão

nov/17 (Concluído)

Projeto

Governança dos serviços e modelo canônico da Anatel
Implementar a primeira onda (Fundação SOA) do plano de transformação para projetos
novos propostos pela HPE durante a fase VI.1.a e revisitada durante a fase VI.3 do
Planejamento Estratégico da Anatel. O plano de transformação deve ser aplicado aos
projetos novos executados durante a vigência do PDTIC e trará mais modernidade da
arquitetura e garantia de qualidade dos sistemas disponibilizados pela TI aos usuários
internos.

Descrição

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 itens ‘b’, ‘d’ e ‘e’ e PDTIC 2017/2018

136

Valores Orçados e
Despendidos

Sem custo direto

Prazo de Conclusão

dez/17 (Concluído)

Projeto

Implantação da POSIC
Formalizar a definição dos requisitos dos controles e os processos que comporão o
sistema de gestão de segurança da informação e comunicações de uma organização,
estabelecendo assim como os ativos de informação serão gerenciados, protegidos e
utilizados. O Sistema de Gestão da Segurança da Informação e Comunicações da Anatel
(SGSIC/Anatel) é composto pelos seguintes processos:I - gestão de incidentes de SIC;II gestão de riscos de SIC;III - gestão de continuidade de negócios de tecnologia da
informação;IV - controle de acesso aos ativos de informação;V - inventário, mapeamento
de ativos, tratamento e classificação da informação; VI - segurança da informação em
recursos humanos.

Descrição

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 item ‘b’ e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Sem custo direto

Prazo de Conclusão

jul/17 (Concluído)

Projeto

Manutenção evolutiva de sistemas legados

Descrição

Realização, no decorrer do ano de 2017 junto à fábrica de software, de manutenções
evolutivas somando aproximadamente 3.900 pontos de função.As manutenções
evolutivas ocorreram em 43 sistemas da Agência, no total.

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual de R$ 6.844.466,64, pago R$ 3.097.152,92 em 2017

Prazo de Conclusão

Jan/17 a Dez/17 (Concluído)

Projeto

Atualização do Integra para o Sharepoint Enterprise
Atualização para uma versão mais recente (Sharepoint 2016), experimentando uma
melhoria de desempenho.

Descrição
Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Foi orçado em R$ 998.215,28 (RMS nº 0854510) Foi despendido o valor de R$
632.436,98 (Nota fiscal nº 1176715 e Contrato nº 1062211) com licença de software.

Prazo de Conclusão

jul/17 (Concluído)

Projeto

Assinatura da Cullen International

Descrição

Aquisição dos periódicos sobre Telecomunicações na América Latina e Europa e sobre
Defesa do Consumidor, proporcionando informações confiáveis sobre estes temas para os
gestores de toa a Agência, auxiliando nas tomadas de decisões.

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018
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Valores Orçados e
Despendidos

Projeto orçado em R$ 363.175,82 no (RMS nº 15112015 e Contrato nº 2173013), foi
executado por R$ 338.743,67 (Extrato de Pagamento nº 2277295)

Prazo de Conclusão

dez/17 (Concluído)
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Projeto
Descrição

Consolidação do Integra (Partes do projeto Estruturar Gestão da Informação e de
Dados do PDTIC)
Ações para que áreas migrem e organizem suas informações, retirando-os de repositórios
isolados, e as hospedem no Integra.

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Sem custo

Prazo de Conclusão

nov/17 (Concluído)

Projeto

Descrição
Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI
Valores Orçados e
Despendidos
Prazo de Conclusão
Projeto
Descrição
Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI
Valores Orçados e
Despendidos
Prazo de Conclusão

Desenvolvimento dos Dashboards dos Indicadores Estratégicos da Etapa 1 (Partes
do projeto Estruturar Gestão da Informação e de Dados do PDTIC)
Desenvolvimento e publicação de dashboards sobre parte dos indicadores estratégicos da
Agência, visando automatizar a extração dos dados e disponibilizá-los aos tomadores de
decisões.
PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018
Custo orçado em R$ 313.145,00 (Contrato 80/2016 Sei nº 0817343 e RMS nº 0776622 +
Termo aditivo nº 1671345 e RMS nº 1374747), sendo dispendido R$
304.976,01 (Contrato 125/2016 Sei nº 1024103 e RMS nº 0982769), já dispendidos R$
153.304,00 até o momento.
dez/17 (Concluído)
Aquisição do QlikSense (Partes do projeto Estruturar Gestão da Informação e de
Dados do PDTIC)
Ferramenta de Self Service de BI que permite a construção de relatórios e dashboards por
qualquer usuário. Essa ferramenta receberá os dashboards dos indicadores estratégicos já
entregues.
PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018
Valor orçado para aquisição em R$ 972.373,07, conforme RMS nº 1212937. Foi
dispendido R$ 749.933,00 (Contrato nº 83/2017 – SEI 2037353 e Nota fiscal nº 2172598)
com a ferramenta.
dez/17 (Concluído)

Projeto

Publicação do Catálogo de Informações (Partes do projeto Estruturar Gestão da
Informação e de Dados do PDTIC)

Descrição

Relaciona e organiza as informações e os dados existentes na Agência, proporcionando
um diretório único para busca das informações existentes na Agência

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Não foram orçados ou dispendidos valores

Prazo de Conclusão

mai/17 (Concluído)
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Projeto

Descrição

Levantamento de Necessidades de Informações (Partes do projeto Estruturar
Gestão da Informação e de Dados do PDTIC)
Levantamento junto às áreas da Anatel das informações, dados e conhecimentos externos
necessários para a execução de suas atividades, proporcionando prever recursos e
priorizar ações para aquisições

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018 do PDTIC

Valores Orçados e
Despendidos

Não foram orçados ou dispendidos valores

Prazo de Conclusão

abr/17 (Concluído)

Projeto

Ferramenta de Modelagem Power Designer (Partes do projeto Estruturar Gestão
da Informação e de Dados do PDTIC)

Descrição

Ferramenta de modelagem de bancos de dados para auxiliar na administração e
conhecimento das bases de dados da agência

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Prazo de Conclusão

Foi orçado em R$ 257.533,38 (conforme RMS nº 1110586) e foi dispendidos R$
257.499,99 (Contrato nº 1585941) sendo R$ 217.299,99 (Conforme Nota Fiscal nº
1702174) com as licenças do software
jul/17 (Concluído)

Projeto

Acordo de cooperação técnica entre Anatel e RNP

Descrição

Acordo de cooperação que visa à interoperabilidade entre o espaço físico da sala segura
da ANATEL e o espaço físico no Internet Data Center da RNP, visando a
operacionalização da migração da célula B do datacenter da Agência

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Sem custo direto

Prazo de Conclusão

ago/17 (Concluído)

Projeto

Aquisição de equipamentos de microinformática - Webcameras

Descrição

Aquisição de câmeras web com microfone embutido para melhoria do ambiente de
microinformática nas salas de reuniões, possibilitando a realização de reuniões por meio
de videoconferência entre as unidades descentralizadas da Agência

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual: R$ 6.160,00
Valor Despendido em 2017: R$ 6.160,00

Prazo de Conclusão

jan/17 (Concluído)

Valores Orçados e
Despendidos
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Projeto
Descrição
Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI
Valores Orçados e
Despendidos
Prazo de Conclusão

Aquisição de equipamentos de microinformática - Projetores
Aquisição de projetores para atendimento às demandas das áreas da Anatel de melhoria e
modernização da infraestrutura das salas de reuniões
PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018
Valor contratual: R$ 164.009,46
Valor Despendido em 2017: R$ 0,00 (A aquisição foi realizada por meio do Contrato
nº 131/2017- SEI nº 2246290. A entrega dos equipamentos seguiu o cronograma
contratual – valores a serem despendidos após o recebimento definitivo, em 2018.)
jan/17 (Concluído)

Projeto

Implantação da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, adotando os
processos de cumprimento de requisição e de gerenciamento de incidente

Descrição

Implantação da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI (OTRS) visando a
melhoria da gestão dos processos de cumprimento de requisições e gestão de incidentes

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Sem custo direto

Prazo de Conclusão
Projeto

Descrição

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

set/17 (Concluído)
Adquirir suíte de softwares para a Anatel, conforme levantamento de necessidades
com as áreas
Aquisição do software creative cloud em atendimento à demanda da Assessoria
Parlamentar e de Comunicação Social da Anatel, visando ganhos de produtividade de
agilidade para o desenvolvimento de conteúdos e materiais de comunicação
PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Prazo de Conclusão

Valor contratual: R$ 57.999,96
Valor Despendido em 2017: R$ 0,00. A entrega de suíte de softwares seguiu o
cronograma contratual – valores a serem despendidos após o recebimento definitivo, em
2018.)
dez/17 (Concluído)

Projeto

Instalação e configuração de ferramenta de análise de logs

Descrição

Implantação de ferramenta de armazenamento dos registros de logs dos acessos aos
ativos de informação seja realizado conforme disciplina a legislação e de acordo com as
melhores práticas em Gestão de Segurança da Informação

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Sem custo direto

Prazo de Conclusão

nov/17 (Concluído)

Valores Orçados e
Despendidos
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Projeto

Aquisição de equipamentos de segurança que possibilitem o aprimoramento do
nível de segurança da Anatel (Solução UTM)

Descrição

Aquisição de ferramenta de segurança da informação de uso essencial para implantação
das políticas de segurança da Instituição, considerando que se trata de um equipamento
formado pela junção de vários módulos de segurança (firewall, IPS, Controle de
Aplicação, etc.) necessários para mitigação de riscos de segurança da informação

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos
Prazo de Conclusão
Projeto

Descrição

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI
Valores Orçados e
Despendidos
Prazo de Conclusão
Projeto

Descrição
Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI
Valores Orçados e
Despendidos
Prazo de Conclusão

Valor contratual: R$ 810.000,00
Valor Despendido em 2017: R$ 0,00. A entrega dos equipamentos seguiu o cronograma
contratual – valores a serem despendidos após o recebimento definitivo, em 2018.)
nov/17 (Concluído)
Aquisição de recursos de hardware para infraestrutura de TIC que permitam o
aumentar a eficiência das operações de TIC (Segurança e Rede de Dados) - Módulos
e interfaces de rede (switch core)
Aquisição de módulo de expansão de interfaces e interfaces de rede para o switch core da
Anatel, visando, dentre outros, garantia da continuidade das operações do datacenter da
Anatel, o aumento de sua conectividade atual e substituição dos equipamentos de
operação crítica, sem garantia e obsoletos
PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018
Valor contratual: R$ 284.999,42
Valor Despendido em 2017: R$ 0,00. A entrega de recursos de hardware para
infraestrutura de TIC seguiu o cronograma contratual – valores a serem despendidos após
o recebimento definitivo, em 2018.)
dez/17 (Concluído)
Contratação de Solução de Backup adequada ao novo datacenter da Anatel
Aquisição de solução de backup para suprir a necessidade de adequação do serviço de
backup de dados da Anatel ao ambiente computacional modificado a partir da execução
do projeto GCN. Após a implantação do projeto, a solução de backup existente ficou com
sua capacidade aquém dos novos recursos e serviços contratados
PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018
Valor contratual: R$ 1.157.734,56
Valor Despendido em 2017: R$ 0,00. A entrega de Solução de Backup seguiu o
cronograma contratual – valores a serem despendidos após o recebimento definitivo, em
2018.)
out/17 (Concluído)
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Projeto
Descrição

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

Contratação de ferramenta de antivírus e antispam
Aquisição de solução de segurança composta por antivírus e antispam, para prover a
segurança e o monitoramento da rede corporativa da Anatel, minimizando a
contaminação dos serviços e sistemas informatizados por vírus, malwares, trojans e
outras pragas virtuais.
PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Prazo de Conclusão

Valor contratual: R$ 455.394,39
Valor Despendido em 2017: R$ 0,00 A entrega de ferramenta de antivírus e antispam
seguiram o cronograma contratual – valores a serem despendidos após o recebimento
definitivo, em 2018.)
nov/17 (Concluído)

Projeto

Prorrogação do Contrato STFC Local DDR

Descrição

Prorrogação do contrato de telefonia fixa, na modalidade local, até a finalização da
contratação nacional do serviço, para manutenção da continuidade do serviço à Agência
até a realização da contratação centralizada do serviço

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual: R$ 183.688,62
Valor Despendido em 2017: R$ 121.214,39

Prazo de Conclusão

mai/17 (Concluído)

Projeto

Contratação do STFC Nacional DDR, LDN e LDI
Contratação dos serviços de telefonia fixa nas modalidade Local, LDN e LDI de forma
centralizada para todas as unidades da Anatel, para apoio às atividades dos colaboradores
da Agência

Valores Orçados e
Despendidos

Descrição
Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual: R$ 162.161,50
Valor Despendido em 2017: R$ 1.012,28

Prazo de Conclusão

mai/17 (Concluído)

Projeto

Prorrogação do SMP Nacional
Prorrogação do contrato do SMP de toda a Anatel, para apoio às atividades dos
colaboradores da Agência

Descrição
Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI
Valores Orçados e
Despendidos
Prazo de Conclusão

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018
Valor contratual: R$ 980.201,68
Valor Despendido em 2017: R$ 0,00 (Contrato nº 41/2014 - Não houve entrega de

fatura em 2017)
jun/17 (Concluído)
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Projeto
Descrição

Serviço de Suporte à Produção (Ambientes Computacionais e Aplicações
Departamentais)
Contratação de serviço de suporte técnico para infraestrutura de ambientes
computacionais e aplicações departamentais, visando a continuidade da operação dos
ambientes computacionais da Agência

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual: R$ 563.499,72
Valor Despendido em 2017: R$ 281.749,86

Prazo de Conclusão

jun/17 (Concluído)
Serviço de Suporte à Redes (Administração, operação e segurança da rede da
Agência)
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de suporte técnico
remoto especializado ao ambiente de redes e comunicações integradas, visando a
continuidade da operação da rede de computadores e das soluções de comunicações da
Agência

Projeto

Descrição

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual: R$ 772.388,40
Valor Despendido em 2017: R$ 62.220,18

Prazo de Conclusão

jul/17 (Concluído)

Projeto

Prorrogar o serviço de manutenção evolutivas e sustentação de sistemas
Prorrogação do contrato de Execução dos serviços continuados de tecnologia da
informação para manutenção evolutiva, perfectiva, adaptativa de sistemas de informação
e serviços técnicos de tecnologia da informação para sustentação de sistemas de
informação

Descrição

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual (015/2017): R$ 6.693.251,20
Valor Despendido em 2017: R$ 4.521.162,21

Prazo de Conclusão

out/17 (Concluído)
Contratação dos links de comunicação de dados (MPLS) para as unidades
descentralizadas da Anatel

Projeto

Descrição

Contratação do serviço de transporte de dados e acesso redundante à internet, visando a
conexão das redes locais das unidades descentralizadas da Anatel à sede em Brasília e a
garantia da continuidade do acesso à internet

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual: R$ 6.237.014,90
Valor Despendido em 2017: R$ 1.451.654,72

Prazo de Conclusão

abr/17 (Concluído)
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Projeto

Prorrogar serviço de outsourcing de impressão

Descrição

Prorrogação do contrato de prestação de serviços continuados de locação de impressoras
com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões,
manutenção, substituição de peças, componentes e materiais e fornecimento de insumos

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual: R$ 541.015,81
Valor Despendido em 2017: R$ 414.614,57

Prazo de Conclusão

mai/17 (Concluído)

Projeto

Prorrogar contrato de serviço para a emissão de certificados digitais e-CPF A3, com
ou sem token, para pessoa física

Descrição

Prorrogação do contrato de prestação de serviços de natureza continuada para emissão de
até 224 certificados digitais e-CPF A3 para pessoa física

Alinhamento PEI/
Alinhamento
Planejamento de TI

PEI OE 8.9 e PDTIC 2017/2018

Valores Orçados e
Despendidos

Valor contratual de R$ 94.515,52
Valor Despendido em 2017: R$9.606,98

Prazo de Conclusão

out/17 (Concluído)

4.3.8

Medidas para evitar dependência tecnológica

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 as atividades correlatas à concepção da solução de TI – de um ponto de vista mais
conceitual, com o Analista de Negócio – quanto às atividades relacionadas ao desenho do projeto da solução de
TI, de um ponto de vista mais técnico, com o Arquiteto de Informação.
As atividades como: (i) Levantamento de Requisitos; (ii) Programação; (iii) Análise de Sistemas; (iv)
Desenvolvimento do Sistema; (v) Testes; (vi) Métricas são realizadas por meio de contratação de serviços
terceirizados, enquanto que as atividades de Planejamento de Sistemas, Arquitetura e Definição de Requisitos de
Qualidade de Sistemas são desempenhadas por servidores de carreira.
Em atividades de manutenção de 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.
No tocante à operação dos serviços de TI, atualmente estão vigentes três contratos de prestação de serviços
terceirizados voltados ao atendimento das demandas de suporte à usuário (Níveis 1 e 2) –
1. suporte de Microinformática;
2. suporte técnico remoto especializado em redes e comunicações integradas (Redes e Comunicações); e
3. suporte técnico para infraestrutura de ambientes computacionais e aplicações departamentais (Ambiente
Produtivo).
A realização das contratações visaram a adoção de modelos que privilegiassem o registro e a disseminação de
conhecimento técnico, como forma de mitigar a dependência tecnológica de empresas terceirizadas, sendo
obrigação da contratada a realização da transferência do conhecimento à Anatel por meio da documentação e da
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atualização de informações, procedimentos e demais tipos de conhecimento produzidos durante a execução
contratual, seja por meio de bases de dados, de configurações e de conhecimento, procedimentos operacionais
padrão, plataforma de disseminação de conhecimento (wiki), ferramenta de gestão de requisições (helpdesk ITSM), etc.
Com o objetivo de aproximar os servidores de cada processo às atividades desempenhadas pelas contratadas,
aprimorar o acompanhamento da execução contratual e absorver o conhecimento técnico durante a operação dos
serviços de TI, do atendimento das demandas recebidas e da disseminação do conhecimento técnico, tais
servidores são diretamente envolvidos no atendimento das solicitações, de acordo com os recursos humanos
disponíveis, das possibilidades de operação e das atividades de cada área.
Por fim, ressalta-se que os trabalhos relacionados à implantação do macroprocesso Gerir Serviços de TI, têm
contribuído para o estabelecimento dos processos essenciais e a melhoria do planejamento, implantação e
operação dos serviços de TI da Anatel, pelos servidores das áreas.

4.3.9

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da Anatel

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) tem contribuído para promover a transparência ativa por meio do
seu módulo de Pesquisa Pública, onde é possível que o cidadão realize pesquisa sobre os processos eletrônicos
que não possuem restrição de acesso. Essa facilidade, além de otimizar o mecanismo de acesso aos processos da
Agência, tem proporcionado uma redução significativa nos pedidos de vistas, desonerando diversas áreas da
Anatel.
Em agosto de 2017, o Regulamento do Processo Eletrônico da Anatel foi publicado (Resolução 682/2017),
permitindo que funcionalidades como a Intimação Eletrônica e o Peticionamento Intercorrente fossem
disponibilizadas. O conteúdo referente ao processo eletrônico pode ser acessado por meio do link:
http://www.anatel.gov.br/institucional/processo-eletronico.
Em face da liberação dessas funcionalidades, foi verificada uma diminuição em torno de 32% dos Pedidos de
Vistas de Processos, em comparação com o mês anterior.
Destaca-se que atualmente constam registrados no SEI mais de 368.000 processos, desses, mais de 42.000 estão
em trâmite, com mais de 631.000 documentos gerados. Além disso, contamos hoje com mais de 4.500 usuários
externos liberados, que peticionaram mais de 14.700 vezes, gerando mais de 40.300 documentos.
Os Acórdãos, Análises, Votos e Súmulas produzidos pelo Conselho Diretor da Anatel podem ser consultados
externamente pelo Sistema de Biblioteca Digital Sophia, que possibilita a qualquer servidor ou cidadão realizar
pesquisas avançadas com vários critérios de busca, o que torna a recuperação de resultados mais eficiente. O
conteúdo encontra-se disponível na página: http://www.anatel.gov.br/institucional/jurisprudencia.
Ainda sobre transparência ativa, no ano de 2017, a Anatel disponibilizou, no Portal de Dados Abertos do
Governo Federal, 15 novas bases de dados. Dessa forma, o conteúdo encontra-se disponível na página:
http://dados.gov.br/organization/agencia-nacional-de-telecomunicacoes-anatel e
em http://www.anatel.gov.br/dados/.

4.4
4.4.1

Gestão ambiental e sustentabilidade
Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação
de serviços ou obras
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Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela Anatel
A Anatel adota práticas que preservem recursos naturais e busca o constante alinhamento com as
políticas públicas de sustentabilidade ambiental. Neste sentido, a sede do órgão em Brasília, por
exemplo, à luz da Lei Distrital nº 5.610/16 e do Decreto nº 37.568 que a regulamenta, não se enquadra
como uma grande geradora de resíduos sólidos. Em outras palavras, a sede da Anatel produz uma
quantidade de resíduos sólidos abaixo do mínimo regulamentado, o que a permite continuar utilizando
o serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição dos seus resíduos indiferenciados e
orgânicos.
Também adota medidas para evitar o desperdício de água tratada. Diante da instituição da Resolução
nº 20/2016/ADASA, que estabeleceu o regime de racionamento do serviço de abastecimento de água
do Distrito Federal, a Anatel adotou medidas adicionais como a diminuição da frequência de lavagem
das fachadas (sem a utilização de mangueira, apenas com balde e rodo); fechamento de banheiros das
alas sul e norte nos dias de racionamento; alteração no procedimento de lavagem das caixas d'água, de
forma a aproveitar ao máximo o líquido nelas armazenado; e reduções adicionais na frequência de
regamento das áreas verdes.
Compras sustentáveis
De acordo com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, as compras públicas devem, sempre que
possível, buscar a promoção do desenvolvimento sustentável, ou seja, a adoção de práticas que
preservem os recursos ao longo do tempo, garantindo o atendimento das políticas públicas, sem
comprometer o bem-estar das gerações futuras.
Atualmente, utiliza-se, para orientação de compras sustentáveis, o “Manual Prático de Licitações
Sustentáveis da Agência Nacional de Telecomunicações”, 1ª edição, de maio de 2016, aprovado pela
Portaria nº 513, de 6 de maio de 2016.
Nos termos desse manual, a sustentabilidade pressupõe três benefícios diretamente alcançáveis:
1- redução ou otimização do uso de recursos naturais;
2-minimização de impactos sobre o meio ambiente e a sociedade no decorrer do ciclo de vida
de produtos e processos produtivos; e
3- maior economia e melhoria da qualidade de vida a meio e longo prazo.
Observando que a responsabilidade ambiental não visa apenas à conservação dos recursos naturais,
mas também à promoção de maior justiça social e desenvolvimento econômico, atentando aos aspectos
jurídicos e técnicos e à garantia da competitividade, é possível incluir as licitações e contratos como
um dos mais efetivos meios de incentivo ao consumo consciente e defesa do meio ambiente.
Nesse sentido, em suas contratações, como controle de pragas, limpeza e conservação, a Agência se
pauta em práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais sustentáveis ou de menor
impacto ambiental em relação aos seus similares.
A Administração Pública, ao exigir que a empresa que pretende com ela contratar cumpra parâmetros
mínimos de sustentabilidade ambiental na fabricação ou comercialização de seus produtos ou na
prestação de seus serviços, está contribuindo de forma decisiva na consecução de seu dever
constitucional para com a conservação ambiental.
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Sistema Esplanada Sustentável (SisPES)
A Anatel faz parte do Sistema Esplanada Sustentável (SisPES) para centralizar as despesas de energia
elétrica e abastecimento de água de todas as unidades compositora da Administração Pública, visando
a melhores práticas de gestão e ações voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais, com o objetivo
de alcançar maior consciência com relação aos recursos esgotáveis.
O Projeto Esplanada Sustentável (PES) tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições
públicas federais a adotarem um modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na
adoção de ações voltadas à conservação do meio ambiente, promovendo a sustentabilidade ambiental e
socioeconômica na Administração Pública Federal.
Por fim, atendendo-se às diretrizes do Sistema Esplanada Sustentável (SisPES), a Anatel realiza o
cadastro de todas as faturas mensais no sítio eletrônico do governo federal relacionado a esse sistema,
o que permite a consolidação de dados sobre o consumo e gastos com energia elétrica e água.
Realização de contratações com base nos parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746, de 5 de
junho de 2012, ou norma equivalente
A Anatel Sede e suas unidades descentralizadas buscam atender aos critérios propostos pelo Decreto
7.746, de 5 de junho de 2012, em todas as suas contratações, exceto quando tais não são passíveis de
adoção de métodos que visam a conservação ambiental, ou quando estes são dispensáveis para o
gênero da contratação. Além do Decreto, são utilizadas as recomendações da Instrução Normativa nº
1/2010 e as recomendações do “Manual Prático de Licitações Sustentáveis da Agência Nacional de
Telecomunicações”.
O Decreto 7.746, de 5 de junho de 2012, foi editado para regulamentar o artigo 3º da Lei nº 8.666/93 e
estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e
fundacional e pelas empresas estatais dependentes. Conforme seu artigo 4º, são diretrizes de
sustentabilidade, entre outras:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e
obras.

Análise crítica da atuação da Anatel quanto ao tema
A Agência busca incentivar a redução do consumo material, utilização de produtos
reciclados/recicláveis, ou de marcas que representem consciência quanto à conservação de recursos
naturais, dando preferência à contratação de empresas com a mesma ideia de consumo consciente e de
serviços com custos menores e mais rentáveis, desde que não resultem na perda de qualidade ou da
continuidade dos serviços prestados.
A adesão aos programas de sustentabilidade ambiental implantados pela Administração Pública
representa o desenvolvimento de uma consciência ambiental quanto à conservação e reutilização de
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recursos renováveis, além de ser uma medida necessária para a melhoria da gestão ambiental e de
sustentabilidade da Anatel.
A recente ameaça de futura escassez de muitos recursos naturais, que demandou cortes e restrições
quanto ao uso de muitos haveres necessários ao desenvolvimento tecnológico e até ao suprimento das
necessidades básicas dos seres, revelou a urgência de maior atenção e consciência quanto ao uso
desses recursos.
Assim, se impõe, cada vez mais, a necessidade de intensificar a racionalização e de se fazer o máximo
com o mínimo de recursos, promovendo a redução de custos e o prolongamento da disponibilidade de
materiais.
Diante dessa premissa, 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 a Anatel está contribuindo,
significativamente, para a redução do consumo de papel, suprimentos de informática e material de
expediente. Tal economia já pode ser comprovada diante do consumo desse produto nas áreas de
materiais da Agência.
Há de se destacar ainda que, no âmbito da Anatel, a busca pela eficiência e melhor aproveitamento na
utilização dos recursos não se encontra restrita às demandas legais e à exclusiva responsabilidade dos
gestores, uma vez que se procurou envolver todos os 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 a incentivar os servidores a utilizarem
o transporte cicloviário, já implementada por algumas Unidades da Anatel.
Outro exemplo é a disponibilização de cartazes que incentivam a redução da utilização de descartáveis
e adoção de utensílios ‘não descartáveis’ (como canecas e talheres reutilizáveis), promovendo assim,
além da economia de capital voltado para a aquisição destes, a diminuição da produção de lixo e o
controle do uso dos plásticos, materiais esses que causam grande parte da produção de resíduos pouco
reutilizáveis e consequente poluição das cidades, além da motivação de grande parte dos gastos da
Agência com materiais.
Dessa forma, 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 nas contratações.

4.5

Gestão de fundos e programas

A Anatel tem sob sua responsabilidade a administração da arrecadação do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações (Fistel), do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e
das receitas por ela diretamente arrecadadas. Além disso, cabe à Agência, nos termos do parágrafo 7º
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do Art. 32 da Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008, a gestão da arrecadação da Contribuição para o
Fomento da Radiodifusão Pública.
4.5.1

Fundo de Fiscalização das Telecomunicações

4.5.1.1 Finalidade e Competências Institucionais do Fistel
Criado pela Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
(Fistel) constitui-se 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”. Nos termos do art. 50 da Lei
Geral de Telecomunicações – LGT, Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 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. 3º da Lei nº 5.070/66, 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:
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.
Com o advento das Leis nº 11.437/2006 e nº 9.994/2000, recursos do Fistel passaram a ser destinados
também ao Fundo Nacional da Cultura e ao Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
do Setor Espacial.
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 própria
(Receita de Aplicações Financeiras e Outras Receitas).
4.5.1.2 Arrecadação do Fistel
Em 2017, a arrecadação do Fistel atingiu o montante de R$ 2,3 bilhões, representando uma queda de
29,40% em relação a 2016. O Gráfico 4.5.1.2 apresenta a participação das receitas e suas respectivas
fontes na composição da arrecadação.
Gráfico 4.5.1.2 – Receita Total do Fistel – Por Fonte de Receita – 2017
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Fonte: Siafi
Obs: Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) Taxa de Fiscalização de Instalação(TFI)

Quadro 4.5.1.2 – Receitas do Fistel 2016 X 2017
Receitas do Fistel
R$ milhão

(B)/(A)

Grupo de Receita

Arrecadado em 2016 (A)

Arrecadado em 2017 (B)

Taxas de Fiscalização (TFF e TFI)

1.829,35

1.666,77

-8,89%

11,16

25,62

129,58%

1.433,41

618,15

-56,88%

2,44

2,72

11,69%

3.276,35

2.313,26

-29,40%

Multa LGT
Outorgas de Telecomunicações
Receita Própria
Total

Variação %

Fonte: Siafi
* T FF: T axa de Fiscalização de Funcionamento; T FI: T axa de Fiscalização de Instalação; LGT : Lei Geral de T elecomunicações
** Os recursos do Fistel são aplicados pelo Siafi, diariamente, na Conta Única do T esouro Nacional e remunerados, a cada dez dias,
por taxa estabelecida pelo Ministério da Fazenda.

Importa ressaltar que, tal como no exercício de 2016, em 2017, sobre o total arrecadado na receita de
Taxas de Fiscalização, já foram deduzidos 30% referentes à Desvinculação da Receita (DRU), em
conformidade com a EC nº 93/2016, publicada no DOU de 9/9/2016.
Em 2017, a redução de 29,40% ocorrida, comparativamente a 2016, deve-se, principalmente, à queda
na receita de taxas, decorrente da crise econômica vivenciada pelo país que repercutiu no aumento da
inadimplência, bem como pelo fato de que empresas encerraram suas atividades, impactando assim na
solicitação e concessão de novas licenças.
Em relação à receita de outorgas, a arrecadação em 2017 foi inferior em razão de que, no exercício de
2016, houve aumento da receita pela antecipação por parte de uma das empresas vencedoras da
Licitação nº 02/2014 - 4G de pagamento de parcelas vincendas no período de 2017 a 2021, referentes à
Outorga de Autorização para Exploração do SMP. Outro fator, foi o ingresso das primeiras parcelas do
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Leilão de Sobras, que aconteceram em 2016, além do fluxo normal de recebimento das parcelas dos
Leilões de 4G.
Há que se destacar que o aumento de 129,58% na receita de multas se deve ao fato de que, com os
questionamentos do Tribunal de Contas da União - TCU em relação à possibilidade de celebração de
Termo de Ajuste de Conduta – TAC, diversas empresas optaram por quitar débitos, parcialmente, ou
integralmente.
4.5.1.3 Gestão da Arrecadação
A Anatel, em 2017, deu continuidade à implementação das ações do Plano de Gestão da Arrecadação,
que trata de medidas de melhorias na gestão da arrecadação.
Aprovado por meio da Portaria Anatel nº 1.725, de 16 de dezembro de 2016, o plano consolida, em um
único instrumento, as diversas ações e iniciativas em desenvolvimento na Agência. Da mesma forma,
visa atender às recomendações contidas no Relatório de Auditoria de Contas, exercício 2015.
É importante destacar que a execução do Plano de Gestão da Arrecadação tem sido objeto de
acompanhamento pelo Conselho Diretor por meio de apresentações bimestrais feitas pela área técnica
e registradas nas atas de reuniões daquele colegiado.
O Plano está estruturado em 10 ações e no seu escopo está incluída a implementação do novo sistema
de arrecadação – ARCO. O Quadro 4.5.1.3 apresenta as ações do Plano de Gestão da arrecadação com
seus respectivos objetivos e a situação de cada ação ao final de 2017.
Quadro 4.5.1.3 – Plano de Gestão da Arrecadação
AÇÃO

OBJETIVO

STATUS

1

Ampliar divulgação da Arrecadação

Dar maior visibilidade à arrecadação publicando
dados e indicadores da arrecadação

Concluída

2

Atuar no processo de geração de novas
receitas

Alinhamento Institucional; definir regras e
parâmetros que orientem o processo de criação
de novas receitas.

Concluída

3

Padronizar regras de atualização das
receitas administradas pela Anatel

Racionalização/Unificação das regras de
atualização de valores

Concluída

4

Intensificar as atividades relativas ao
saneamento das inconsistências da base de
dados do Sigec.

Saneamento de inconsistências na base de dados

Concluída

5

Encaminhamento unificado de processos
para inscrição em Dívida Ativa

Alinhamento Institucional; priorização de
débitos

Concluída

6

Tratamento de passivo de débitos a
notificar

Alinhamento Institucional; unificação de
procedimentos

Concluída

7

Melhoria da comunicação com as GRs

Alinhamento Institucional; melhoria da gestão

Em execução (*)

8

ARCO – especificação, desenvolvimento e
implantação

Dotar a Anatel de nova ferramenta de suporte à
gestão da arrecadação

Postergada

9

Tratamento de indicadores

Aprimoramento da gestão da arrecadação

Em execução (*)

10

Propor isenção/remissão de cobrança de
débitos de reduzido valor

Racionalização da cobrança considerando custobenefício

Concluída

152

Conforme se depreende do quadro 4.5.1.3, das 10 ações definidas, apenas a ação 8, que trata do novo
sistema de gestão da arrecadação ainda não foi concluída. As ações 7 e 9 foram finalizadas em 2017
mas aguardam aprovação por parte do Conselho Diretor quanto à conclusão.
4.5.1.4 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
2017
Previsto
Realizado
85%
80,34%
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas
53.799
Nº de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de notificação
66.960
Análise Crítica dos Resultados

Não obstante o quantitativo de notificações expedidas ter sido abaixo da meta, em 2017, em termos
financeiros o resultado apurado correponde a 99,84% do valor total de débitos passíveis de notificação,
alcançando o montante de R$ 24,1 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 19,66% constituise de débitos de TFF e TFI em sua grande maioria, inferiores ao limite imposto para inscrição no
CADIN, e aqueles que ainda não foram notificados pelo próprio prazo de cumprimento da rotina.
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
2017
Previsto
Realizado
70%
54,55%
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações postais foram
29.348
recebidas
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas
53.799
Análise Crítica dos Resultados
Obs: Indicador instituído a partir de 2014

O indicador é prejudicado 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
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91,68%, 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 nº 23/2014 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
2017
Previsto
Realizado
90%
93,42%
Nº de débitos acima de R$ 100,00 notificados por edital
17.009
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações postais
18.207
devolvidas
Análise Crítica dos Resultados
Obs: 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 6,58%. 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.
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
2017
Previsto
Realizado
80%
86,17%
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações válidas
46.357
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas
53.799
Análise Crítica dos Resultados
Obs: Indicador instituído a partir de 2014

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 92,83% 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.
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O quantitativo de débitos cuja notificação não foi considerada válida, o que, em 2017, correspondeu a
13,83% 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
2017
Previsto
Realizado
2,20%
Nº de débitos suspensos acima de R$ 100,00
1.474
Nº de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de notificação
66.960
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 2,2% dos créditos encontram-se suspensos, este percentual em termos financeiros
representa 69,65% do montante financeiro de débitos, no valor de R$ 16,9 bilhões de um total de 24,2
bilhões passíveis de notificação. Esta relação decorre de os créditos de maior valor serem devidos por
empresas de grande porte, prestadoras dos serviços de telefonia móvel e fixa, que tendem sempre a
recorrer ao Judiciário ou reclamar administrativamente dos valores lançados.
4.5.1.5

Sistema de Gestão de Arrecadação de Receitas

d) Panorama do Desenvolvimento
Com o objetivo de substituir o Sistema de Gestão de Créditos – Sigec, Sistema de Acolhimento da
Declaração do Fust – SFUST e Sistema Boleto, a Anatel vem, desde 2016, desenvolvendo seu novo
sistema de gestão de créditos, denominado ARCO e que tem por pressupostos estruturantes:
flexibilidade, função gerencial (relatórios), críticas, framework visual, trilha de auditoria, criação e
manutenção de receitas pelo usuário e menor custo de manutenção. Está estruturado em 15 módulos
que foram classificados em 2 (dois) grupos: Caminho Crítico e Complementares.
Em 2017, foi dada continuidade ao desenvolvimento dos módulos constantes do caminho crítico. Cabe
lembrar que o caminho crítico, diferentemente dos módulos complementares, consiste no pacote de
entregas essenciais para o funcionamento do sistema. Sua definição teve a finalidade de assegurar a
entrega mínima capaz de habilitar o Arco a entrar em operação, possibilitando, inclusive, definir
critérios de prioridade no desenvolvimento.
Nesse contexto, foi finalizada a construção dos 10 módulos integrantes do caminho crítico, dos quais
06 módulos já foram homologados e 04 encontram-se em fase de homologação (testes). Os módulos
que aguardam a finalização da etapa de homologação são Parcelamento, Cobrança Notificação,
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Cobrança (Edital, CND e Bloqueio) e Cobrança Dívida Ativa (submódulo de Prescrição e
Decadência). O status de desenvolvimento do Arco, ao fim de 2017, é apresentado na Figura 4.5.1.5.
Figura 4.5.1.5 – Status do ARCO

N/A – não se aplica

e) Revisão do Cronograma de Desenvolvimento e Implantação
Durante a execução do projeto, a avaliação e o monitoramento do seu desenrolar revelaram aspectos
que impactaram diretamente no cronograma inicial de desenvolvimento do ARCO, a saber: a)
necessidade de revisar o quantitativo total de pontos de função necessários para desenvolver o
sistema, devido à complexidade do processo de arrecadação e cobrança na Anatel, percebida com
detalhes somente quando realizado o levantamento aprofundado dos requisitos dos módulos do
sistema, pela definição de um modelo flexível de arrecadação proposto na aplicação e pela forma
particular de definição e constituição das receitas na Anatel; b) complexidade das integrações com
os sistemas legados da Agência, em que haverá necessidade de atuação tanto nos sistemas legados
quanto no sistema em desenvolvimento, para viabilizar a substituição do atual Sistema de
Arrecadação (Sigec) pelo Arco; c) a automatização de algumas etapas do Arco depende de serviços
do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) que estão em desenvolvimento, como, por exemplo, o
módulo litigioso, o módulo de intimação eletrônica e o módulo Correios.
Outro ponto que impactou diretamente nas atividades do Arco foi a edição da Medida Provisória nº
780, de 19 de maio de 2017, que instituiu o Programa de Regularização de Débitos não Tributários
(PRD), a qual estabeleceu prazo de 60 dias para que a Anatel adaptasse os seus sistemas
informatizados (atualmente o SIGEC) e editasse os atos necessários para a execução dos
procedimentos previstos na presente norma.
As inovações advindas da Medida Provisória exigirão retrabalho no módulo Parcelamento do Arco,
considerando que os requisitos de negócio desse módulo já haviam sido finalizados e aprovados.
Além disso, entre os módulos definidos como caminho crítico para o Sistema, o módulo de Dívida
Ativa, que possui como principal função identificar e encaminhar os devedores passíveis de
inscrição em dívida ativa, necessita da integração com o sistema Sapiens Dívida, mantido pela
Procuradoria-Geral Federal (PGF). Para viabilizar a integração entre os dois sistemas, diversas
interações ocorreram ao longo de 2017 entre a Anatel e a PGF.
Considerando os fatos expostos, o Conselho Diretor da Agência exarou Despacho Ordinatório (SEI
nº 2128767) aprovando a revisão de datas do cronograma para o desenvolvimento e implantação do
ARCO. O cronograma em vigor atende os seguintes prazos:
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MARCOS
Entrega Final do Caminho Crítico

12/2017

Estabilização e Garantia

03/2018

Integração ARCO x SEI

02/2018

Integração dos Sistemas Legados

10/2018

Manutenções evolutivas no ARCO

11/2018

Implantação em Produção

12/2018

Treinamento

12/2018

Sistema em Produção (junto com SIGEC)

01/2019

Desativação do SIGEC

03/2019

Demais módulos não Críticos

4.5.2

PRAZO

Início - 01/2019

Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações

4.5.2.1 Finalidade e Competências Institucionais do Fust
O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), mencionado no artigo 81 da
LGT, foi instituído pela Lei n.º 9.998, de 17 de agosto de 2000. 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 do serviço.
A Lei do FUST é um marco normativo e orientador da política de universalização pretendida pela
administração pública. 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. Sua finalidade está
determinada no seu artigo 1º:
Conforme determinado na Lei de sua criação, os recursos do Fust 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;
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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;
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.
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4.5.2.2 Atividades Realizadas em 2017
Em 2017 foi pago o valor de R$ 101.000,00, devido à Concessionária Telemar Norte Leste S.A.,
relativo ao ressarcimento da Parcela de Custo Não Recuperável (PCNR) do Plano de Metas de
Universalização (PMU I), pelo cumprimento das metas de universalização estabelecidas no Termo de
Obrigação UNPCC/SUN n.º 05/2007-Anatel. A aprovação do encontro de contas foi realizada pelo
Conselho Diretor da Anatel, por meio do Acórdão nº 478/2015-CD, de 26 de outubro de 2015 e os
pagamentos foram realizados durante os anos de 2015 a 2017, de acordo com a dotação orçamentária
disponível na Anatel.
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.
Em relação a revisão quinquenal do Plano Geral de Metas de Universalização – PGMU, para o período
2016 a 2020, após a aprovação de minuta pela Anatel no final de 2016, Agência e Ministério estão em
tratativas para a atualização dos saldos decorrentes das desonerações das obrigações constantes dos
PGMU e a elaboração de propostas para a utilização desses recursos.
4.5.2.3 Arrecadação do Fust
A arrecadação total do Fust, no exercício de 2017, acumulou o montante de R$ 1.058.775.479,70 (hum
bilhão, cinquenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos), como
detalhado no Quadro e gráfico a seguir:
Quadro 4.5.2.3 – Receitas do Fust 2016 X 2017
Receitas do Fust
Em R$ milhão
Grupo de Receita
Multa LGT
Outorgas de Telecomunicações
Certificação/Homologação de
Produtos de Telecomunicações
Contribuição sobre a Receita
Operacional Bruta decorrente de
prestação de Serviços de
Telecomunicações
Total

Arrecadado em 2016 (A) Arrecadado em 2017 (B)

(B)/(A)
Variação %

5,58

12,81

129,57%

693,26

308,88

-55,45%

1,16

1,25

7,76%

732,27

735,83

0,49%

1.432,27

1.058,77

-26,08%

Fonte: Siafi

Destaca-se que desde 2016, em decorrência da EC nº 93/2016, publicada no DOU de 9/9/2016,
passou-se a deduzir 30% dos valores arrecadados no grupo de receita – Contribuição, à titulo de
Desvinculação de Receitas da União – DRU. Desse modo, os valores apresentados já são líquidos,
descontados a DRU.
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Gráfico 4.5.2.3 – Receita Total do Fust – Por Fonte de Receita - 2017

Fonte: Siafi

Verifica-se que houve uma redução na arrecadação de aproximadamente 26,08%, em comparação com
2016, em função, principalmente, da queda dos valores arrecadados no item “Outorgas de
Telecomunicações”. Esta variação justifica-se pelo fato de uma das empresas vencedoras da Licitação
nº 02/2014 - 4G ter antecipado o pagamento das parcelas vincendas no período de 2017 a 2021,
referentes a Outorga de Autorização para Exploração do SMP, que foram recebidas no exercício de
2016. Outro fator foi o ingresso das primeiras parcelas do Leilão de Sobras que aconteceram em 2016
além do fluxo normal de recebimento das parcelas dos Leilões de 4G.
Adicionalmente, menciona-se que o art. 7º do Decreto nº 3.624, de 05/10/2000, estabelece que o Fundo
de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) destinará ao Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (Fust), cinquenta por cento dos recursos a que se referem as alíneas “c”, “d”, “e” e
“j” do art. 2º da lei nº 5.070/66, com a redação dada pelo art. 51 da Lei nº 9.472/97, até o limite
máximo anual de R$ 700 milhões. Desse modo, considerando-se que o limite estabelecido não foi
ultrapassado, não foram realizados ajustes no exercício de 2017.
4.5.2.4 Restos a Pagar
Não houve inscrição de Restos a Pagar referentes a empenhos emitidos no exercício de 2017, assim
como reinscrição de empenhos emitidos em exercícios anteriores.
4.5.2.5 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
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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
2017
Previsto
Realizado
85%
99,28%
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas
97.439
Nº de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de notificação
98.147
Análise Crítica dos Resultados

O resultado verificado ultrapassa a meta prevista e, em termos financeiros, representou 99,49% do
montante total dos débitos passíveis de notificação totalizando R$ 16,4 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 destes 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
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
2017
Previsto
Realizado
70%
66,81%
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações postais foram
65.102
recebidas
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas
97.439
Análise Crítica dos Resultados
Obs: Indicador instituído a partir de 2014

Da análise do indicador, verifica-se que 33,19% dos notificações expedidas não foram recebidas, tendo
sido em sua grande maioria devolvidas à Anatel. 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 84,74% do montante total de débitos foi
notificado por meio postal, percentual correspondente a R$ 13,9 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 nº 23/2014 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
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2017
Previsto
90%
Nº de débitos acima de R$ 100,00 notificados por edital
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações postais
devolvidas
Análise Crítica dos Resultados

Realizado
98,99%
20.687
20.899

Obs: 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$ 1,2 bilhões – corresponde a 98,99% do valor total das notificações devolvidas. O
percentual de 1,01% 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.
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
Resultados
2017
Previsto
Realizado
80%
88,04%
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações válidas
85.789
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas
97.439
Análise Crítica dos Resultados
Obs: 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 11,96% 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 91,87% do valor
total dos débitos com notificações expedidas totalizando R$ 15,1 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
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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
2017
Previsto
Realizado
45,25%
Nº de débitos suspensos acima de R$ 100,00
44.409
Nº de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de notificação
98.147
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 86,21% do montante de débitos,
equivalendo ao valor de R$ 14,2 bilhões de um total de 16,5 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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5

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Diagnóstico das Relações de Consumo
O processo de Diagnóstico das Relações de Consumo em Telecomunicações foi implementado em
2016 - atendendo ao inciso X do art. 218 do Regimento Interno da Agência - por meio de projeto
específico do planejamento estratégico, ligado ao macroprocesso de inteligência institucional. Seu
objetivo é produzir e disponibilizar subsídios que identifiquem problemas, necessidades e
oportunidades de atuação regulatória no que diz respeito às relações de consumo.
Em 2017, com o processo em pleno funcionamento, foram produzidos seis relatórios: (a) Relatório
Analítico da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 2016; (b) Relatório Anual de Diagnóstico
das Relações de Consumo 2017; (c) Panorama de Instrumentos de Oferta e Contratação; (d) Panorama
de Oferta Conjunta e Fidelização; (e) Panorama de Serviços Adicionais; e (f) Panorama de
Atendimento ao Consumidor.
Ressalta-se que o Relatório Anual de Diagnóstico das Relações de Consumo é produzido no primeiro
semestre de cada ano, objetivando fornecer subsídios e insumos para a atividade regulatória da Anatel,
por meio de um panorama geral dos principais aspectos associados às relações de consumo. O
documento utiliza como principais fontes de informação as bases da Anatel, dados dos PROCONs e a
Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida.

Quanto aos Panoramas produzidos pela SRC, destaca-se que constituem a geração de conhecimento
interno decorrente da realização de estudos aprofundados. Em 2017, foram concluídos quatro trabalhos
que analisam diferentes aspectos das relações de consumo, em temas ligados a oferta e a atendimento.
O Panorama sobre Instrumentos de Oferta e Contração caracterizou o cenário de ofertas e documentos
vinculados à relação com a prestadora, mostrando que a multiplicidade e complexidade de ambos pode
ter reflexos negativos para o consumidor. Ao avaliar as ofertas conjuntas e fidelização, o panorama
que tratou do tema apontou, entre outros, a desproporcionalidade entre os benefícios oferecidos e as
sanções impostas pra rescisão contratual antes do prazo.
Já o Panorama sobre Serviços Adicionais mostrou que a contratação à revelia de serviços adicionais,
por prestadora, chega a 95,57% de reclamações registradas na Anatel sobre o tema. Por fim, o
Panorama Atendimento ao Consumidor procurou compreender o uso expressivo do call center e
também as possibilidades de que novos canais atendam aos anseios do consumidor.
No mesmo contexto da produção de conhecimento interno, cabe salientar o Boletim de Inteligência
Institucional. Com a implementação do macroprocesso de Inteligência Institucional, a SRC passou a
contribuir com as análises do setor consumerista para o Boletim mensal divulgado internamente. Esse
produto visa fortalecer a tomada de decisões ao antecipar temas com possível impacto nas relações de
consumo ou deter-se sobre assuntos emergentes no setor.
Na primeira edição, em julho, o artigo produzido pela SRC versou sobre as ofertas na telefonia móvel,
com destaque para as consequências das tarifas flat no pós-pago e novas configurações de serviços
para o pré-pago. Para as edições subsequentes, foram produzidos textos sobre Atendimento digital,
seus avanços e possibilidades; ligações inoportunas de telemarketing e os esforços no Brasil e no
exterior para mitigá-las; perfil dos consumidores de telefonia móvel pré e pós-pagas; ofertas de serviço
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e assimetria informacional e por fim, panorama geral das reclamações de consumidores registradas na
Anatel.
Outro importante instrumento para atuação da Anatel nas relações de consumo do setor de
telecomunicações é a Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida – Usuários de Serviços de
Telecomunicações. No primeiro semestre de 2017, a SRC promoveu a divulgação interna dos
resultados da Pesquisa para Aferição do Grau de Satisfação e da Qualidade Percebida junto aos
Usuários de Serviços de Telecomunicações, regulamentada pela Resolução nº 654/2015, executada em
2016. Os resultados foram também publicados no Portal do Consumidor da Anatel e comunicados aos
órgãos do governo e entidades de defesa do consumidor. Vale mencionar ainda que toda a base de
dados de respostas da pesquisa foi disponibilizada no Portal Brasileiro de Dados Aberto, esforço em
conjunto com a Gerência de Planejamento (PRPE), objetivando a máxima transparência ao processo e
acesso aos resultados da pesquisa para toda a população.
Participaram da pesquisa de 2016 consumidores (pessoas físicas) de 13 empresas dos serviços de
banda larga fixa, telefonia fixa, telefonia móvel pós-paga, telefonia móvel pré-paga e TV por
assinatura – distribuídas pelas 27 unidades da federação. A seleção dos consumidores entrevistados
(amostra) foi feita pela Anatel por sorteio aleatório, com base no quantitativo total de clientes de cada
operadora participante, em cada estado brasileiro. No total, foram realizadas pouco mais de 140 mil
entrevistas.
Figura 5.1 – Satisfação Geral por Serviço

Além da Satisfação Geral, a pesquisa mensura os indicadores de Qualidade Percebida quanto a:
 Oferta e Contratação;
 Funcionamento;
 Cobrança ou Recarga (na telefonia móvel pré-paga);
 Canais de Atendimento;
 Atendimento Telefônico;
 Capacidade de Resolução; e
 Reparo e Instalação (apenas nos serviços fixos).
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A análise dos resultados da pesquisa reafirmou a importância para a percepção do consumidor,
considerando aspectos que vão além do quesito técnico, da qualidade de rede e do funcionamento em
seus sentidos mais estreitos. Nesse contexto, destaca-se:
 Elevação das notas dos serviços móveis pós e pré-pago, tanto na Satisfação Geral quanto nos
indicadores de Qualidade Percebida;
 Leve queda na Satisfação Geral da telefonia fixa, mas melhora ou manutenção nas notas de
Qualidade Percebida;
 TV por assinatura e a banda larga fixa apresentaram resultados piores em 2016, se comparados
aos resultados de 2015, apesar de a TV por assinatura ainda ser o serviço melhor avaliado
pelos entrevistados;
 Os indicadores com as piores avaliações continuam sendo os de Atendimento Telefônico e de
Capacidade de Resolução, mesmo com o acréscimo observado em suas notas;
 Permanece significativamente elevado o percentual de contato dos consumidores com as
operadoras para resolver demandas (em todos os serviços) – sendo que alguns deles, inclusive,
aumentaram; e
 Permanece a tendência de que empresas com operações menores ou de nicho recebam notas
maiores que prestadoras com maior abrangência.
Os conhecimentos trazidos pelas pesquisas têm sido utilizados como insumo para o processo de
Diagnóstico das Relações de Consumo que, por sua vez é utilizado no planejamento de ações de
Fiscalização Regulatória, de Fiscalização e da Agenda Regulatória da Anatel, sob a ótica das relações
de consumo e dos direitos do consumidor.
Em paralelo à divulgação dos resultados da pesquisa de 2016, iniciou-se a realização da edição de
2017 da pesquisa, na qual foram avaliados os mesmos serviços e indicadores da edição de 2016. Este é
um ponto importante, e um grande avanço, no sentido de se manter a comparabilidade anual por três
ciclos entre as edições da pesquisa, de modo a se medir a evolução da percepção do consumidor ao
longo dos anos.
O cálculo da amostra para a pesquisa 2017 considerou as informações estatísticas obtidas com a
pesquisa 2016, o total de empresas participantes e respectivas bases de clientes, o que fez com que o
número total de entrevistados em todo o país fosse revisto para 139.096. As entrevistas foram
concluídas em 3 de dezembro de 2017.
Ainda sobre a atuação da Anatel nas relações de consumo, cabe destacar a proposta normativa do
Processo de Fiscalização Regulatória, contida no Processo SEI nº 53500.205186/2015-10, em que foi
decidido, sob a coordenação do Superintendente Executivo (SUE), pela execução de um projeto piloto
de implantação do processo de fiscalização regulatória na Agência.
A SRC, responsável pela execução dos pilotos de Fiscalização Regulatória (FR) de Direitos dos
Consumidores, definiu sua atuação em dois temas:
 Oferta e contratação de serviços: Cobrança de Serviços Adicionais não Solicitados no Serviço
Móvel Pessoal (SMP); e
 Monitoramento da qualidade do tratamento das reclamações: Taxa de Reaberturas de
Reclamações.
Assim, em 2017, foram instaurados 9 Procedimentos de Fiscalização Regulatória (PFR) referentes aos
dois assuntos estratégicos, devidamente suscitados por meio de estudos desenvolvidos pelas áreas
técnicas da SRC:
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4 Procedimentos relacionados a Serviços Adicionais envolvendo as prestadoras de SMP Claro,
Oi, Tim e Vivo; e
5 Procedimentos relacionados a Taxa de Reaberturas de Reclamações envolvendo as
prestadoras Claro, Nextel, Oi, Tim e Vivo.

Relativamente ao Piloto de Serviços Adicionais, o tema chave para o desenvolvimento do trabalho se
refere à contratação a revelia dos referidos Serviços tem por escopo atribuir maior segurança e
confiabilidade ao processo de contratação, tarifação e cancelamento desses serviços.
No que tange ao Piloto de Tratamento, o foco principal foi a taxa de reabertura das reclamações
registradas na Anatel, em que se verificou a existência de uma alta taxa de reabertura, atrelada,
diretamente, a um alto grau de procedência de tais reaberturas. Tal fato, por si só, denota que o
primeiro nível de tratamento merece ser melhor pensado em termos de entendimento da reclamação;
qualidade na solução do problema; e qualidade da resposta dirigida ao consumidor.
Todos os citados procedimentos encontram-se em fase de delimitação de Planos de Ação junto às
respectivas prestadoras e devem ser firmados já no primeiro semestre de 2018.
Sobre o processo do tratamento de solicitações de consumidores, vale ressaltar a Avaliação da
Qualidade da Resposta ao Consumidor (Avaliação Qualitativa), que monitora e afere, por metodologia
amostral, a qualidade do tratamento das prestadoras de serviços de telecomunicações às demandas de
seus consumidores. O monitoramento avalia as respostas inseridas por elas às solicitações registradas
no sistema de Suporte do Atendimento aos Usuários – Sistema FOCUS, com vistas a resguardar os
direitos dos usuários, assim como, assegurar respostas claras e adequadas ao que foi demandado.
A atividade é realizada com o apoio dos Coordenadores de Processos – Relacionamento com os
Consumidores – das Gerências Regionais da Anatel.
Em 2017, o processo de Avaliação Qualitativa, que ocorre desde 2013, passou por uma reformulação
relativamente à ação ID 13, constante do Plano Operacional da Anatel para o ano de 2017, aprovado
por meio da Portaria nº 432, de 29 de março de 2017.
Os principais objetivos da nova metodologia são (i) verificar a qualidade da resposta das prestadoras;
(ii) auxiliar na compreensão dos motivos da reabertura pelo consumidor; e (iii) auxiliar no
aprimoramento contínuo da categorização das reclamações.
Conforme o cronograma previsto no Plano Operacional da Agência, a nova metodologia foi elaborada
e iniciada em maio de 2017. Os resultados serão observados ao longo de 2018 e, entre outros,
alimentarão o processo de Fiscalização Regulatória de “Monitoramento da qualidade do tratamento das
reclamações: Taxa de Reaberturas de Reclamações”.
5.1

Canais de acesso ao cidadão

Por intermédio dos seus diversos canais de relacionamento com o cidadão, a Anatel atende milhares de
usuários dos serviços de telecomunicações no país. Esses atendimentos são todos consolidados em
sistema informatizado, mesma base de dados, para posterior tratamento, seja pela Anatel, seja por
prestadores de serviços de telecomunicações. Os canais de atendimento são:


Atendimento Telefônico Gratuito – Central de Atendimento - A Central de
Atendimento telefônico da Anatel funciona de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 8h
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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. O consumidor pode
ligar gratuitamente para o nº 1331. Para pessoas com deficiência auditiva ou da fala é
disponibilizado o nº 1332 para acesso por qualquer telefone adaptado.


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. Disponível no endereço
http://www.anatel.gov.br/consumidor/reclamacao no Portal da 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” e, consultar o índice de reclamações das principais
prestadoras nos últimos 30 dias. 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.



Sala do Cidadão - Em cada capital brasileira funciona uma Sala do Cidadão, espaço para
que o cidadão registre suas reclamações via formulário.

5.1.1

Atendimento ao Cidadão

Dos 6,13 milhões de atendimentos em 2017, 4,82 milhões foram realizados por intermédio da Central
de Atendimento. O Quadro 5.1.1.1 apresenta a evolução dos acolhimentos por diferentes canais na
Anatel.
Quadro 5.1.1.1 – Evolução dos Acolhimentos – 2013- 2017
Acolhimento
Central de
Atendimento
Fale Conosco

Quant.
(milhões)

%

Quant.
(milhões)

%

Quant.
(milhões)

%

Quant.
(milhões)

%

Quant.
(milhões)

%

6,88

92,35%

5,28

86,70%

5,26

77,81%

5,57

80,14%

4,82

78,63%

0,54

7,25%

0,77

12,64%

1,35

19,97%

1,10

15,83%

0,99

16,15%

Aplicativo

0,00%

0,12

1,78%

0,26

3,74%

0,31

5,06%

Outros

0,03

0,00%
0,40%

0,04

0,66%

0,03

0,44%

0,02

0,29%

0,01

0,16%

Total

7,45

100,00%

6,09

100,00%

6,76

100,00%

6,95

100,00%

6,13

100,00%

Buscando aperfeiçoar seus canais de atendimento, nos últimos anos a Anatel aprimorou seus canais de
autoatendimento, visando oferecer ao consumidor e cidadão plataformas de relacionamento robustas e
amigáveis, que permitam o registro, a consulta e o acompanhamento de solicitações via internet e
aplicativos móveis.
O Fale Conosco, por se tratar de serviço disponibilizado via internet, além da facilidade de sua
utilização, se mostra 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.
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Disponibilizado em 2015, o aplicativo “Anatel Consumidor” faz parte do conjunto de ações da SRC no
sentido de ampliar os canais de relacionamento da Agência com os consumidores e cidadãos, além de
compor o conjunto de ações da Anatel voltadas ao aprimoramento das ações de educação para o
consumo. Como já apresentado anteriormente, por intermédio do aplicativo é possível tirar as
principais dúvidas sobre direitos do consumidor, além de conter informações sobre o desempenho dos
prestadores de serviços de telecomunicações.
Do total de 6,13 milhões de atendimentos realizados pela Anatel em 2017, 57,07% (3.497.992 de
atendimentos) geraram registros no sistema de atendimento da Agência. A maioria dos registros referese a reclamações dos consumidores em desfavor de prestadores de serviços de telecomunicações. O
Quadro 5.1.1.2 apresenta os registros de solicitações por canal de Atendimento em 2017.
Quadro 5.1.1.2 – Atendimentos realizados pela Central de Atendimento – 2017
Atendimentos Anatel
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

251.851

213.850

260.359

201.762

263.521

216.708

179.896

219.666

166.736

92.042

68.323

82.761

25.028

25.979

1.179

1.105

Total de
Registros

334.957

Nº Total de
Atendimentos

586.808

Atendimentos
que não
geraram
registros

Registros

WEB

1331

2017

Central de
Atendi
mento
Fale
Conosco
Aplicativo
Outros

Jun

Jul

Ago

Set

Out

231.273

210.108

234.551

198.433

204.427

200.591

183.584

179.270

198.502

165.242

70.950

91.950

79.282

81.323

93.854

27.925

26.683

26.228

19.450

26.981

1.308

1.074

1.127

1.046

1.226

275.303

331.660

265.443

319.896

283.362

489.153

592.019

467.205

583.417

514.635

Nov

Dez

2017

187.230

174.238

2.631.603

171.633

161.788

146.473

2.190.089

81.916

87.025

83.514

75.286

988.226

26.312

24.556

27.290

25.926

23.916

306.274

1.398

1.000

1.022

1.051

867

13.403

288.800

320.066

272.714

286.970

272.279

246.542

3.497.992

498.908

554.617

471.147

491.397

459.509

420.780

6.129.595

Fonte: Sistema FOCUS

Da análise do Quadro 5.1.1.2, percebe-se que a política de aprimoramento e melhoria dos canais de
autoatendimento apresenta resultados significativos. De forma semelhante ao que ocorreu em 2016, no
ano de 2017, os canais de autoatendimento foram responsáveis pelo acolhimento de 1,3 milhões de
solicitações (1.294.500), 37,01% do total de registros formalizados na Anatel.
5.1.2

Indicadores e índice de atendimento

Quando se trata de reclamações, outro dado importante a ser considerado é o Índice de Reclamações IR por serviço. O IR é calculado considerando número de reclamações registradas por mil usuários. No
exercício de 2017, de modo geral, o IR apresentou leve melhora se comparado com o ano de 2016,
conforme demonstrado no Quadro 5.1.2.1.
Quadro 5.1.2.1 – Índice de Reclamações por Serviço
Serviço JAN FEV MAR
SCM
2,29 2,39 2,62
STFC
2,15 2,16 2,38
SeAC
2,78 2,82 2,94
SMP
0,60 0,55 0,64
Total 1,02 1,00 1,12
Fonte: Sistema FOCUS

ABR
2,16
1,89
2,39
0,57
0,94

MAI
2,02
1,78
2,23
0,58
0,92

2016
JUN JUL
1,99 1,93
1,81 1,64
2,20 2,10
0,61 0,63
0,94 0,93

AGO
2,00
1,82
2,25
0,70
1,02

SET
1,75
1,64
1,96
0,60
0,89

OUT
1,77
1,58
1,95
0,60
0,88

NOV
1,87
1,70
2,07
0,62
0,93

DEZ
1,88
1,66
2,01
0,60
0,90

JAN
2,16
1,81
2,25
0,65
1,00

FEV
1,76
1,53
1,91
0,53
0,82

MAR
2,05
1,80
2,46
0,63
0,98

ABR
1,66
1,33
2,02
0,52
0,79

MAI
1,91
1,64
2,48
0,63
0,95

2017
JUN JUL
1,74 1,81
1,47 1,48
2,27 2,28
0,54 0,55
0,84 0,86

AGO
1,97
1,78
2,36
0,60
0,95

SET
1,66
1,45
1,92
0,53
0,81

OUT
1,82
1,57
2,03
0,54
0,85

NOV
1,66
1,41
2,03
0,53
0,81

DEZ
1,55
1,28
1,89
0,48
0,74
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Ao longo de 2017, os consumidores de serviços de telecomunicações registraram menos reclamações
na Anatel em relação aos mesmos meses do ano de 2016. No referido período, foram registradas 3,4
milhões de reclamações na Agência – uma queda de 13,1% em relação ao ano de 2016.
A tendência de queda nas reclamações no período entre 2016 e 2017, só teve interrupção nos meses de
março/16, agosto/16, janeiro/17, março/17 e agosto/17. Mesmo assim, na comparação mês a mês,
todos os meses de 2017 registraram queda no volume de reclamações em comparação aos mesmos
meses de 2017. Se comparados os períodos, foram registradas 506,2 mil reclamações a menos que no
ano de 2016.
As quedas no número de reclamações, quando considerado o acumulado no ano, ocorreram nos
serviços de telefonia fixa, com 182,7 mil (19,4%) reclamações a menos que em 2016; banda larga fixa,
com 55,7 mil (9,6%) reclamações a menos; TV por assinatura, com 43,7 mil (8,5%) reclamações a
menos; celular pós-pago, com 116,6 mil (9,3%) reclamações a menos; e celular pré-pago, com 109,1
mil (18,3%) reclamações a menos, conforme apontados nos gráficos a seguir:
Gráfico 5.1.2.1 – Evolução do IR – Telefone Fixo – 2016/2017
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Gráfico 5.1.2.2 – Evolução do IR – Telefonia Móvel – 2016/2017

Gráfico 5.1.2.3 – Evolução do IR – TV por Assinatura – 2016/2017
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Gráfico 5.1.2.4 – Evolução do IR – Banda Larga Fixa – 2016/2017

Embora o fenômeno da queda no número de reclamações tenha sido registrado em várias operadoras, a
redução mais substantiva entre os anos de 2016 e 2017 tem três focos principais.
Um foco é a queda na quantidade de reclamações relativas a problemas no funcionamento e a pedidos
de reparo na telefonia fixa (queda de 46,5%, 159,1 mil reclamações a menos que em 2016) e na banda
larga fixa (18,7%, 57,6 mil reclamações a menos que em 2016). Considerando todos os serviços, os
destaques nessa modalidade vão para a Oi (queda de 40,2%, 194,9 mil reclamações a menos que em
2016) e para Vivo (queda de 30,3%, 92,9 mil reclamações a menos que em 2016).
Outro foco é a queda no número de reclamações relativas a cobrança de crédito pré-pago (22,7%, 68,2
mil reclamações a menos), notadamente nos motivos costumeiramente afetados pela cobrança de
Serviços Adicionais8 da Telefonia Celular. A Vivo, a Tim e a Claro, respectivamente, apresentaram
queda de 29,2%, 19,3% e 24,6%, e, somadas, receberam 60,2 mil reclamações a menos nessa
modalidade.
Por fim, o terceiro foco observado foi nas reclamações relativas a atendimento, uma queda de 54,8%
(praticamente uniforme para todos os quatros serviços), num total de 85,6 mil reclamações a menos
que em 2016, sobretudo nos itens relacionados à dificuldade de contatar a prestadora ou de receber
atendimento dela9. Os destaques vão para Vivo, Oi e Claro10, que obtiveram queda superior a 60%
nesse item e, somadas, receberam 53 mil reclamações a menos que em 2016.

8

Cobrança de serviços adicionais não contratados, Cobrança de serviço, produto ou plano não contratado, Crédito cobrado diferente do contratado e
Crédito que foi pago, mas não inserido.
9

Consumidor não consegue falar com atendente, Consumidor não consegue registrar reclamação na prestadora, Fornecimento de informações
divergentes, incompletas ou omissas,
10

Sem considerar a Net, cuja redução ficou em 55,7.%

172

Esses três focos acima, juntos, representam uma redução de 371,1 mil reclamações em relação a 2016.
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, a
reclamação é encaminhada para a operadora responsável 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, Banda Larga e TV por Assinatura.
A evolução média do IDA, calculado a partir dos indicadores individuais das empresas, no período
compreendido entre janeiro de 2016 e outubro de 2017 (último mês publicado) é demonstrada no
Quadro e nos Gráficos a seguir.
Quadro 5.1.2.2 – Evolução do IDA por serviço
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Gráfico 5.1.2.5 – Evolução do IDA – Telefonia Fixa – 2016/2017
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Gráfico 5.1.2.6 – Evolução do IDA – Telefonia Móvel – 2016/2017
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Gráfico 5.1.2.7 – Evolução do IDA – TV por Assinatura – 2015/2016

Gráfico 5.1.2.8 – Evolução do IDA – Banda Larga Fixa – 2016/2017
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Em termos gerais, todos os quatro serviços, até outubro apresentavam tendência de melhoria do IDA,
mais evidente para os serviços STFC e SCM, que mantiveram essa tendência constante ao longo de
todo o período observado. Isso pode ser resultado da queda no volume de reclamações, como
observado no item anterior.
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Já para o serviços de TV por Assinatura e Telefonia Celular, o que se pode observar é que após uma
queda no desempenho do IDA, ambos os serviços vêm dando sinais de recuperação a partir de
março/2017, uma vez que até outubro/2017 conseguiram retornar a patamares semelhantes aos
observados antes da piora.

5.2

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.
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.
Entre 2015 e 2016, o processo de revisão da Carta estava em andamento, porém novas atualizações
metodológicas e conceituais demandaram o reinício desse processo.
As edições do Decreto nº 8.936/2016, da Lei nº 13.460/2017 e, por fim, do Decreto nº 9.097/2017
atualizaram todo o arcabouço normativo sobre o tema. O Decreto nº 9.094/2017 dispôs sobre a
simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos e instituiu a Carta de
Serviços ao Usuário.
Diante disso, foi implementado o Projeto Estratégico de Divulgação e Avaliação dos Serviços
Prestados pela Anatel, Processo SEI nº 53500.066976/2017-27, com o objetivo, entre outras entregas,
de divulgar a nova Carta de Serviços da Agência, nos novos parâmetros.
A nova Carta de Serviços da Anatel, aprovada por meio da Portaria nº 27, de 9 de janeiro de 2018,
está disponível no Portal da Agência e acessível pelo link http://www.anatel.gov.br/institucional/cartade-servicos.
5.3

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

A aferição do grau de satisfação dos consumidores na Central de Atendimento é realizada por meio de
dois processos. O primeiro trata de caracterizar e monitorar a qualidade do atendimento. Já o segundo,
por meio de pesquisa de satisfação, busca qualificar o grau de satisfação com o atendimento prestado.
Monitoria da qualidade do atendimento
A Anatel realiza, diariamente, por meio de suas equipes e da Central de Atendimento, audições de
gravações de chamadas recebidas, com o objetivo de acompanhar a qualidade do atendimento prestado
na Central de Atendimento da Anatel. A amostra é avaliada de acordo com critérios que englobam
aspectos do atendimento e do registro da solicitação. As notas são consolidadas no Índice de Qualidade
do Atendimento Receptivo (IQAR).
A atividade de monitoria considera os seguintes itens de avaliação de atendimento:
1.

Atendimento de prontidão e uso do script inicial
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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
Clareza e segurança para transmitir as informações
Utilização de respostas padrão de forma correta
Tempo razoável para a realização dos procedimentos de uso de script
Atendimento com atenção e tempo conforme a necessidade do consumidor
Fluência verbal e dicção
Qualidade do texto da solicitação
Registro da solicitação conforme o relato do cidadão
Fornecimento do nº de protocolo e prazos para tratamento da solicitação e demais
procedimentos
Leitura do texto final da solicitação para o consumidor
Diagnóstico de acordo com a solicitação do consumidor
Encaminhamento adequado da solicitação para tratamento
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.
A média das notas obtidas na Monitoria da Qualidade do Atendimento, em 2017, foi superior a 90%,
considerando a soma dos itens avaliados.
Pesquisa de Satisfação URA
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, ativado após a
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 2017, analisando a evolução mensal dos números, é possível perceber a
regularidade e proporcionalidade das avaliações. Dos consumidores encaminhados para a Pesquisa de
Satisfação, em média, 69,79% responderam à pesquisa.
O resultado mostra desempenho positivo, com alta incidência relativa de avaliações “Muito Satisfeito”.
Neste período, a média de consumidores que avaliaram o atendimento como muito satisfeito
correspondeu a 71,37%; como satisfeito, 12,04%; como regular, 5,28%; insatisfeito, 2,25%; e
consideraram o atendimento muito insatisfeito, 9,04%. O Quadro 5.3.1 reflete a avaliação dos
consumidores quanto ao seu nível de satisfação com o atendimento ao longo dos meses.
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Quadro 5.3.1 – Pesquisa de Satisfação URA - 2017

5.4

Mês

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito

Regular

Satisfeito

Muito
Satisfeito

Número
Total de
Respostas

Janeiro

8,55%

2,21%

5,29%

12,15%

71,80%

258.976

Fevereiro

9,47%

2,39%

5,37%

12,27%

70,50%

219.748

Março

9,65%

2,34%

5,41%

12,30%

70,31%

265.669

Abril

9,73%

2,32%

5,43%

12,07%

70,45%

205.417

Maio

10,22%

2,36%

5,50%

12,00%

69,91%

252.524

Junho

9,24%

2,37%

5,53%

12,20%

70,65%

229.487

Julho

8,38%

2,25%

5,29%

12,29%

71,79%

206.425

Agosto

8,03%

2,20%

5,29%

12,10%

72,38%

243.257

Setembro

8,42%

2,10%

5,03%

11,76%

72,70%

203.440

Outubro

9,16%

2,12%

5,01%

11,63%

72,07%

209.047

Novembro

8,96%

2,22%

5,19%

11,79%

71,84%

194.906

Dezembro

8,72%

2,16%

5,07%

11,95%

72,09%

177.028

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da Anatel

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) tem contribuído para promover a transparência ativa por
meio do seu módulo de Pesquisa Pública, onde é possível que o cidadão realize pesquisa sobre os
processos eletrônicos que não possuem restrição de acesso. Essa facilidade, além de otimizar o
mecanismo de acesso aos processos da Agência, tem proporcionado uma redução significativa nos
pedidos de vistas, desonerando diversas áreas da Anatel.
Em agosto de 2017, o Regulamento do Processo Eletrônico da Anatel foi publicado (Resolução
682/2017), permitindo que funcionalidades como a Intimação Eletrônica e o Peticionamento
Intercorrente fossem disponibilizadas. O conteúdo referente ao processo eletrônico pode ser acessado
por meio do link: http://www.anatel.gov.br/institucional/processo-eletronico.
Em face da liberação dessas funcionalidades, foi verificada uma diminuição em torno de 32% dos
Pedidos de Vistas de Processos, em comparação com o mês anterior.
Destaca-se que atualmente constam registrados no SEI mais de 368.000 processos, desses, mais de
42.000 estão em trâmite, com mais de 631.000 documentos gerados. Além disso, contamos hoje com
mais de 4.500 usuários externos liberados, que peticionaram mais de 14.700 vezes, gerando mais de
40.300 documentos.
Os Acórdãos, Análises, Votos e Súmulas produzidos pelo Conselho Diretor da Anatel podem ser
consultados externamente pelo Sistema de Biblioteca Digital Sophia, que possibilita a qualquer
servidor ou cidadão realizar pesquisas avançadas com vários critérios de busca, o que torna a
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recuperação de resultados mais eficiente. O conteúdo encontra-se disponível na página:
http://www.anatel.gov.br/institucional/jurisprudencia.
Ainda sobre transparência ativa, no ano de 2017, a Anatel disponibilizou, no Portal de Dados Abertos
do Governo Federal, 15 novas bases de dados. Dessa forma, o conteúdo encontra-se disponível na
página:
http://dados.gov.br/organization/agencia-nacional-de-telecomunicacoes-anatel e
em http://www.anatel.gov.br/dados/.
Por fim , o projeto de inserção da Anatel nas principais redes sociais usadas pelos brasileiros foi
iniciado em 2012, com o ingresso da Agência no Twitter, Facebook e YouTube. Desde então, a Anatel
vem a cada ano implementando e melhorando mecanismos de transparência e de comunicação.
5.5

Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

No que tange às deliberações do Conselho Diretor, as sessões são públicas e dão oportunidade de
manifestação oral aos interessados nas decisões da Agência. As reuniões são transmitidas ao vivo, via
internet, sendo que o vídeo das reuniões fica posteriormente disponível para o público, assim como as
análises e votos dos Conselheiros, ressalvados os processos cuja deliberação envolve conteúdo sigiloso
nos termos da lei.
As pautas das sessões e reuniões são divulgadas, com antecedência, no portal da Agência e as atas
desses encontros – contendo os links dos votos dos Conselheiros – são disponibilizadas após aprovação
do Conselho Diretor. É permitido o acesso da sociedade ao local 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, ressalvados os
casos extraordinários, e os resultados são divulgados no portal da Agência. Todo esse material acerca
das deliberações do Conselho Diretor, assim como o calendário anual das reuniões, está disponível em
http://www.anatel.gov.br/institucional/conselho-diretor/reunioes-e-sorteios-de-materias-do-conselhodiretor.
A partir de 2014, passou a ser permitida a possibilidade de manifestação oral das partes do processo
nas reuniões do Conselho Diretor. 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 qualquer matéria 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. Este conteúdo está disponível
em http://www.anatel.gov.br/institucional/conselho-diretor/jurisprudencia.
Importante mencionar outras iniciativas com vistas 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. O endereço para acesso a Portal é http://www.anatel.gov.br/consumidor/.

179

Tão importante quanto o portal do consumidor, foi o lançamento do novo portal da Agência
(www.anatel.gov.br) – elaborado segundo o eMAG e baseado no layout padrão da Administração
Pública Federal – processo que buscou dar ao ambiente virtual melhor navegabilidade e usabilidade,
além de atender ao padrões de acessibilidade.
Dentro do novo portal, a Anatel disponibilizou em local único e de forma sistematizada os dados
relativos ao setor de telecomunicações. No endereço http://www.anatel.gov.br/dados/ é possível a
consulta aos números dos principais serviços de telecomunicações de interesse coletivo.
Ainda sobre a ampliação do entendimento do público sobre os serviços de telecomunicações de
interesse coletivo, cabe ressaltar a atualização da Carta de Serviços da Anatel, disponível no Portal da
Agência, no endereço: http://www.anatel.gov.br/institucional/carta-de-servicos.
Ademais, o novo portal ainda dispõe de uma parte específica destinada ao Setor Regulado. Nesse caso,
são oferecidas ao público informações gerais relativas a temas como arrecadação, certificação de
produtos, competição, outorga, entre outros assuntos, além de permitir a consulta ao andamento dos
processos na Anatel. Este conteúdo está disponível em: http://www.anatel.gov.br/setorregulado/.
Com relação à Prestação Anual de Contas da Anatel e aos resultados do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações (Fistel) e do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust),
disponíveis nos relatórios de gestão elaborados pela Agência, tais informações encontram-se
disponíveis em http://www.anatel.gov.br/institucional/auditorias. Os Relatórios Anuais de Auditoria
Interna
(RAINT),
por
sua
vez,
encontram/se
disponíveis
em
http://www.anatel.gov.br/institucional/auditorias/auditoria-interna.
Sobre o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Agência, implantado em novembro de 2015, ao
final de 2017, ressalta-se que a Anatel registrou redução de 72% nos gastos com aquisição de papel, de
76% na compra de material de escritório e de 63% em serviços de impressão. Além disso, o serviço de
mensageria foi cancelado.
A instituição do SEI aumentou a transparência e agilidade nos processos e passou a possibilitar a
coleta de assinaturas e publicação oficial de forma eletrônica, e garantir maior segurança, evitando a
possibilidade de extravio de documentos. A implementação do módulo de Peticionamento e Intimação
Eletrônicos, em 2017, permitiu não apenas maior agilidade nos processos em que usuários externos
figuram como interessados, como também reduziu em 32% o número de pedidos de vistas.
Após o novo módulo, o Sistema já possui mais de 4,5 mil usuários externos cadastrados. Ao longo do
ano anterior, mais de 14,7 mil petições foram protocoladas eletronicamente.
Quanto à acessibilidade aos produtos, serviços e instalações da Agência, considerando esta ser
sinônimo de cidadania e constituir um direito fundamental relacionado à garantia de acesso amplo e
democrático do cidadão, apresentamos a seguir alguns dos principais tópicos que fazem parte da
composição da Anatel.
Em relação à acessibilidade às instalações físicas, o complexo Sede da Anatel, localizado em Brasília,
conta com três entradas para pedestres, sendo pelo menos uma no andar térreo em cada um dos dois
blocos, e uma pela garagem que permite acesso a qualquer um dos prédios. Em todas as entradas
existem estacionamentos com vagas dentro dos parâmetros estipulados pela Norma para acesso às
pessoas com deficiências (PCD’s).
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Após a entrada no prédio, o acesso vertical a qualquer um dos dez andares ocorre por meio da
utilização dos 14 elevadores, sendo que, quatro dessas cabines seguem até o último pavimento
habitável do prédio (11º andar). Todos os elevadores da Agência possuem avisos sonoros de paradas e
teclas com escrita em braile para os portadores de deficiência visuais. Caso o acesso seja realizado
pelas escadas, todos os corrimões são contínuos conforme prescrito na norma.
Em virtude de a Anatel contar com sistema de automação para acesso as alas principais de trabalho
(ala norte e sul), ao chegar à área central de cada andar, é necessário passar por uma porta
automatizada, pois o acesso a essas áreas é restrito somente a servidores, porém a porta de acesso é
composta por duas folhas de 80 cm cada, dando a possibilidade de abertura de 1,60m, ou seja, bem
acima do limite mínimo imposto pela norma de acessibilidade.
Outro ponto diz respeito aos banheiros que contam com portas de entrada de 90cm e cabines
individualizadas para pessoas com deficiências (PCD’s).
Em relação às Unidades Descentralizadas, informamos que algumas Unidades possuem estruturas de
acessibilidade semelhantes às do Complexo Anatel Sede. Porém, com o intuito de melhorar e, em
alguns casos, implementar essas estruturas, algumas unidades estão com obras de acessibilidade
previstas no Plano de Revitalização da Anatel, sendo elas: GR01 (São Paulo), GR03 (Paraná), GR05
(Rio Grande do Sul), GR06 (Pernambuco), GR07 (Goiás), GR08 (Bahia), GR09 (Ceará), GR10 (Pará),
GR11 (Amazonas), UO03.1 (Santa Catarina), UO06.1 (Alagoas), UO06.2 (Paraíba), UO07.1 (Mato
Grosso), UO07.2 (Mato Grosso do Sul) e UO07.3 (Tocantins). É importante ressaltar que o Plano de
Revitalização já está em andamento e tem previsão de recebimento de projetos ainda este ano.
Quanto a acessibilidade aos sistemas informatizados, a Anatel utiliza o Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), distribuído pelo governo federal em parceria com o Tribunal Regional Federal da
4ª Região (TRF4), que possui recursos de acessibilidades para os servidores que possuem limitações,
especialmente deficiência visual. Na Administração do Sistema, é possível ativar recurso de
acessibilidade para determinado Usuário, o que viabiliza de forma mais adequada recursos que são
utilizados por softwares de leitura de tela. Ressalta-se que a Anatel é usuária do respectivo Sistema,
sua manutenção geral e especificadamente aquelas relativas as evoluções de recursos de acessibilidade
são de responsabilidade do Ministério do Planejamento e do TRF4.
Quanto aos demais sistemas e aplicativos móveis sob responsabilidade da Agência, atualmente não há
opções de acessibilidades para portadores de necessidades especiais, entretanto há previsão de ação
relacionada à acessibilidade no PDTIC 2017-2018. A respectiva ação é derivada dos objetivos e
iniciativas previstas na Estratégia de Governança Digital (EGD) e tem por descrição:
“Especificar e implantar processo de qualidade que considere que os produtos de desenvolvimento são
homologados com verificação da acessibilidade das entregas através de validação automática, para
projetos novos ou manutenções com foco exclusivo em implementar acessibilidade em funcionalidades
legadas, com objetivo de atingir o nível 2 do índice de maturidade em acessibilidade”

Nesse sentido, entendemos que após a conclusão da respectiva ação com implantação do referido
processo será possível executar demandas evolutivas que viabilizem a implementação de recursos de
acessibilidade em sistemas legados.
Por fim, em relação a medidas de acessibilidade associadas ao Call Center, desde 2011, a Agência
disponibiliza o atendimento telefônico gratuito pelo número 1332 para pessoas com deficiência
auditiva ou da fala. Este número pode ser acessado por aparelho TTS (Terminal Telefônico para
Surdos), o qual possui teclado alfanumérico e visor para digitação e receptação de mensagem dos
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textos
digitados.
O
número
1332
está
divulgado
http://www.anatel.gov.br/consumidor/reclamacao no Portal da Agência.

no

endereço

Adicionalmente também são disponibilizados os seguintes canais de atendimento para todos os
consumidores:






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.
Disponível no endereço
http://www.anatel.gov.br/consumidor/reclamacao no Portal da 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” e, consultar o índice de reclamações das principais
prestadoras nos últimos 30 dias. 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.
Sala do Cidadão - Em cada capital brasileira funciona uma Sala do Cidadão, espaço para que o
cidadão registre suas reclamações via formulário.
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6
6.1

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Desempenho financeiro no exercício

Diferentemente dos últimos anos, em 2017, os valores recebidos pela Anatel, mensalmente e de forma
parcelada, foram compatíveis com o pagamento das obrigações devidas no exercício e de restos a
pagar inscritos em exercícios anteriores pela Agência.
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ajustou os valores relativos aos
limites de pagamento da Anatel à necessidade da Agência, o que permitiu que a gestão financeira
seguisse seu fluxo normal de desembolso.
6.2

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

Quanto ao tratamento contábil da depreciação e da amortização de itens do patrimônio, a Anatel, em
2017, observou os critérios e procedimentos visando atender às exigências contidas nas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público ( NBC T16) e Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP), para a contabilização da Depreciação de Bens Móveis e de Bens
Imóveis, da Amortização do Intangível e das Benfeitorias em Imóveis de Terceiros. Observou também
o registro da Despesa por competência da Provisão para Décimo Terceiro e Férias, que são
constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização.
Depreciação, Amortização de itens do Patrimônio
A Anatel adota critérios e 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 de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN e Portaria Conjunta STN/MPU nº 703/2014.
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 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.
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.
Quanto à amortização de benfeitorias em imóveis de terceiros, inicia-se quando da conclusão da
benfeitoria e a taxa varia em função do período de locação restante conforme definido em instrumento
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contratual. Para a amortização dos bens intangíveis foi considerada a vida útil de cinco anos a partir da
disponibilização do ativo.
Em função das alterações trazidas pelo Manual de Contabilidade da STN/MF, a Agência no exercício
de 2017 deu continuidade ao trabalho de mapeamento dos bens intangíveis, visando à revisão e
determinação da vida útil classificada em definida ou indefinida para cada ativo intangível. Após
conclusão do inventário será efetivado o respectivo registro contábil em conformidade com o item 12
da macrofunção 02.03.30.
Quanto ao registro da depreciação dos bens imóveis próprios é efetivado mensalmente de forma
automática pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN com base nas informações recebidas da
Secretaria de Patrimônio da União – SPU, utilizando-se para tanto os requisitos contidos na Portaria
Conjunta STN-MF e SPU-MP nº 703/2014. O método de cálculo utilizado é o da parábola de
Kuentzle, conforme descrita no art. 7º da 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
O impacto pela utilização dos critérios contidos na 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$ 27.705.569,70, conforme demonstrado no Gráfico 6.2.
Gráfico 6.2 – Depreciação e Amortização

Fonte: Siafi

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 6.2.
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Quadro 6.2 – Demonstração da Variação Patrimonial – DVP Sintética, Ilustrada com e sem os
Impactos da NBC T

DESCRIÇÃO
VARIAÇÕES
AUMENTATIVAS
Ganhos com
Passivos
VARIAÇÕES
DIMINUTIVAS
Depreciação,
Exaustão

TOTAIS DVP

PATRIMONIAIS
Desincorporação

de

PATRIMONIAIS
Amortização

3.725.884.069,54

38,00

DVP SEM OS
IMPACTOS
3.725.884.031,54

38,00
3.748.981.698,76

e

28.195.355,13

3.720.786.343,63

27.705.569,70

Perdas Involuntárias
Desincorporação de Ativos
RESULTADO PATRIMONIAL

IMPACTOS NBC T

431.645,09
58.140,34
-23.097.629,22

5.097.687,91

Fonte: Siafi

Quanto ao reconhecimento da depreciação e amortização, esta representou 0,74% quando
correlacionado ao total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), contribuindo de forma
significativa para o resultado patrimonial ser negativo, conforme demonstrado no quadro acima. O
registro da depreciação e da amortização nas demonstrações contábeis atende à legislação e aos
princípios contábeis, além de evidenciar com fidedignidade o resultado patrimonial da Agência.
Avaliação e mensuração de ativos e passivos
Disponibilidades
Os valores são mensurados ou avaliados pelo valor original e correspondem, em sua grande maioria,
aos 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.
Imobilizado
O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição e como possuem vida
útil econômica limitada, está sujeito à depreciação
Créditos e Obrigações
Créditos
Quanto aos créditos, a Agência está desenvolvendo um novo sistema interno de gestão de crédito de
forma a propiciar a emissão de relatórios com informações necessárias à efetivação dos registros
contábeis em cumprimento e observância ao estabelecido na NBC T 10. Os relatórios disponibilizados
pelo sistema atual, Sistema Integrado de Gestão de Crédito (Sigec) –, não disponibiliza as informações
necessárias à efetivação dos registros contábeis para cumprimento à norma contábil mencionada.
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Obrigações - 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 de Terceiros a serem identificados e classificados nas
respectivas receitas.
6.3

Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

No escopo do projeto “Orçamento Estratégico”, está contemplada a fase de “Estudo de Controle de
Custos na Administração Pública Federal” iniciada em fevereiro de 2016, cujo objeto é o modelo do
controle de custos internos da Anatel e posterior cadastramento do Centro de Custos no Sistema de
Administração Financeira (SIAFI).
Em 13/01/2017, já com modelo de custos desenhado, a Anatel encaminhou e discutiu com a Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) a proposta e o rol das principais despesas da Anatel passíveis de serem
controladas, correspondendo a cerca de 89,9% do total de despesas da Agência. Destacam-se as
despesas com o atendimento aos consumidores de telecomunicações (Call Center), sustentação de
sistemas internos, serviços de infraestrutura de TI, serviços de vigilância e de limpeza.
Na sequência, a Anatel manifestou interesse em participar do projeto Portal de Custos do Governo
Federal, lançado em junho/2017 pela própria STN, que tem o objetivo de contribuir para o
planejamento orçamentário, políticas de contingenciamento, controle do teto do gasto e da qualidade
do gasto público, além de fomentar a prática da gestão de custos no setor público e fortalecer a
transparência.
Na condição de órgão parceiro, a Agência participou de algumas reuniões técnicas para apresentação
do Portal, sendo concedido acesso ao Portal a partir de novembro/2017.
Atualmente, a Agência segue na fase de validação e análise das informações publicadas no Portal, em
conjunto com a verificação dos dados dos sistemas estruturantes (SIORG, SIAPE e SIAFI), a fim de
avaliar a necessidade de revisão em seus cadastros, para que a informação constante do Portal de
Custos seja íntegra.
O projeto segue em consonância com o Sistema de Informações de Custos – SIC, cujas informações
apresentam bastante aderência ao modelo inicialmente proposto pela Agência. Com a utilização do
SIC será possível realizar comparações e análises mais detalhadas e com critérios objetivos dos custos
por unidades, área de atuação, além de uma visão geral e analítica dos itens de custos, assim como
também será benéfico, para a mensuração dos custos é a apuração de forma direta, que se utiliza de
informações já lançadas nos sistemas estruturantes, facilitando a obtenção dos dados e menor
incidência de erros.
Após a conclusão da fase de revisão e validação dos dados dentro do Portal de Custos, a Agência
poderá seguir para a fase de alocação dos custos também por macroprocessos e, consequentemente,
medir os custos dos produtos e serviços resultantes das atividades de cada um dos macroprocessos, que
consiste no objetivo final do projeto.
6.4

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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7
7.1

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
Tratamento de determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU)

No Exercício de 2017, ao analisar as atividades desempenhadas pela Agência, o Tribunal de Conta da
União exarou cinco acórdãos que geraram 19 determinações e 8 recomendações para a Anatel,
perfazendo o total de 27 deliberações, conforme apresentado no Quadro 7.1.
Quadro 7.1 – Deliberações do TCU para a Anatel - 2017

Acordão
187/2017 – TCU – 1ª Câmara
749/2017 – TCU – Plenário
1970/2017 – TCU - Plenário
2328/2017 – TCU – Plenário
2121/2017 – TCU – Plenário

Quantidade de
Determinações

Quantidade de
Recomendações

1
2
1
15
19

1
1
6
8

Status da deliberação
Atendida
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento

* O status de atendimento das “Em andamento” corresponde às deliberações em que houve manifestação da Anatel e aguarda-se a análise do TCU.

Todas as deliberações do TCU foram tratadas e respondidas pela Anatel no prazo estipulado e
encontram-se aguardando análise pelo Tribunal.
Do efetivo acompanhamento das deliberações do TCU
Conforme previsão contida no art. 163 do Regimento Interno em vigor, aprovado pela Resolução nº
612, de 29 de abril de 2013, a Auditoria Interna (AUD) é a área designada na Anatel para o efetivo
acompanhamento das deliberações do Tribunal de Contas da União e Órgão de Controle Interno.
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
observem a tempestividade necessária.
Ademais, utiliza-se o Sistema Monitor, do Ministério da Transparência, Fiscalização e ControladoriaGeral da União, ferramenta de acompanhamento e controle das recomendações exaradas pelo Órgão de
Controle Interno.

Deliberações do TCU relacionados ao julgamento de contas anuais
187

Processo
041.229/2012-6

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Comunicação
Acórdão
Item
Expedida
ACÓRDÃO Nº
1.7.2
296/20142533/2014-TCU TCUSefidEnergia
1ª Câmara

Data da ciência
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. Nova
manifestação Anatel por meio do Memorando nº 16/2017/SEI/SGI encaminhado ao TCU pelo Ofício
nº 62/2017/SEI/AUD-ANATEL: Em resposta ao Memorando nº 40/2017/SEI/AUD (SEI nº 1559733)
que solicita o encaminhamento das medidas tomadas por essa Superintendência para atendimento do
Item 1.7.2 do Acórdão nº 2533/2014-TCU–1ª Câmara, encaminhamos abaixo a atualização das
informações prestadas. Reproduzimos aqui os principais pontos da resposta anterior: 5.3 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
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. Comentário: As coordenações
criadas conforme declarado no item 5.3 permanecem existindo, e gerando resultados efetivos para
mitigar o risco de descontinuidade das soluções de TI. 5.4 Foi encaminhado para a área de gestão de
pessoal da Agência um pedido de reforço no quadro de servidores de TI para os próximos concursos.
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Vale salientar que o pedido está sendo atendido parcialmente com o concurso atualmente em
andamento. Comentário: Em decorrência do concurso realizado em 2014 e remanejamentos internos, a
área de TI recebeu 15 novos servidores para reforço de seu quadro efetivo. 5.5 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. Comentário: A contratação relatada no item 5.5 foi realizada pelo
processo nº 53500.006840/2013. A implementação desta estrutura foi fundamental para o sucesso das
atividades da Agência nos grandes eventos de 2014 e 2016, bem como é considerado um importante
legado para a Anatel, pois trouxe, além de segurança, desempenho e estabilidade dos serviços
baseados em tecnologia da informação. 5.6 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 de forma antecipada aos problemas. Comentário: A solução de
monitoramento também foi realizada no escopo do processo nº 53500.006840/2013. A ferramenta faz
o acompanhamento de recursos de tecnologia da informação e comunicações da Agência, permitindo
uma análise preditiva de erros e falhas tornando a ação da equipe de suporte ao datacenter tempestiva.
5.7 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. Comentário: Apesar do Plano de
Sustentação mencionado no item 5.7 não ser mais um documento obrigatório desde a atualização da IN
04/2014, os preceitos definidos no documento continuam contemplados nas contratações de TI feitas
pela Agência, no documento Estudo Técnico Preliminar, seção Estratégia de continuidade contratual.
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação Expedida

Data da
ciência
16/05/2014

1813/2014 – TCU –
1.8
194/2014-TCU2ª Câmara
/SefidEnergia
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
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, tendo como
anexo o Informe 0557/2014-GR02AF/GR02, de 11/07/2014, apresentou as seguintes informações:
Conforme disposto no item 80, do processo TC 027.819/2011-6, foi apresentado pelo Gestor o Informe
nº 274/2011-ER02AF/ER02, de 16/05/2011 (Anexo I), tendo a CGU recomendado que o Escritório
regional do Rio de Janeiro realizasse estudo de dimensionamento das necessidades, referente aos
serviços de transporte, baseado no histórico de utilização deste serviço na regional e que o resultado
citado indicasse um dimensionamento diferente do já contratado, recomendou a adequação do referido
contrato.
Objetivando o atendimento daquela recomendação, em 18/01/2012, foi encaminhado à auditoria
Interna, o memorando nº 09/2012-ER02AF/ER02, contendo como anexo, o Informe nº 001/2012ER02AF/ER02 (ANEXO II), onde a Administração concluiu matematicamente pela necessidade de
8,43867924528 veículos.
• Para definição efetiva do quantitativo ideal de veículos, foram ainda levados em
consideração, pelos Gestores à época, outros fatores, como: A demanda de fiscalização
reprimida, em face das limitações impostas pelo decreto nº 7446/2011, que estabeleceu, no
027.819/2011-6
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âmbito do Poder Executivo, limites e procedimentos para empenho de despesas com diárias,
passagens e locomoção no exercício de 2011.
• E o fato que nos meses de outubro e novembro de 2011, diante da disponibilização de
recursos para atender as demandas de capacitação, vários de nossos servidores tiveram seus
cursos aprovados, impactando diretamente no desenvolvimento das atividades de fiscalização.
Assim, em observância a recomendação da CGU e após uma análise minuciosa a administração
entendeu que o quantitativo ideal para o atendimento das atividades do Escritório do Rio de Janeiro
naquele momento, era de 10 veículos de serviço e 1 de transporte institucional.
• 1 – Veículo de Transporte Institucional – para atender ao transporte dos Conselheiros e
Superintendentes da Anatel.
• 3 – Veículos de Serviços Especiais (Modelo – Pick-up) – para atender ao transporte de
servidores e colaboradores a serviço da Agência nas atividades de fiscalização, bem como ao
transporte de materiais ou equipamentos correlacionados, e;
• 7 – Veículos de Serviços Especiais (Modelo-Perua) – para atender ao transporte de
servidores e colaboradores a serviço da Ag}encia nas atividades de fiscalização, bom como ao
transporte de materiais ou equipamentos correlacionados, sendo 01 deles blindado.
Desta forma, através do Quinto termo Aditivo, assinado em 2/07/2012, foi efetuada a supressão de
20,24% do valor contratado, referente à redução de 03 veículos.
Em 10/12/2013, foi autuado o processo nº 53512.002197/2013, objetivando a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços continuados de transporte mediante locação de veículos com
condutores e combustível, para transporte de pessoal em serviço, materiais, documentos e pequenas
cargas para o Escritório Regional do Rio de Janeiro (lote I) e sua Unidade Operacional no espirito
Santo (Lote II), tendo em vista a impossibilidade de renovação dos contratos existentes em face às
limitações contidas no inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93.
Através do processo acima mencionado e considerando a análise apresentada no Informe nº 001/2012ER02AF/ER02, de 19/01/2012, bem como observada a possibilidade de potencialização dos recursos
logísticos, a atual administração optou por efetuar a nova contratação, seguindo os seguintes
parâmetros:
• 4 veículos categoria – Sport Utility Vehicle – a serem utilizados nas atividades de fiscalização
em locais de difícil acesso, com estradas sem asfalto e de relevo acidentado, sedo 1 deles
equipado com proteção balística nível III-A ou superior, e;
• 4 veículos categoria – Station Wagon (perua) ou minivan – a serem utilizados nas atividades de
fiscalização em locais de fácil acesso.
Cabe esclarecer ainda, que o faturamento dos veículos acima mencionados, se dará por KM
efetivamente rodado, sem nenhum tipo de franquia mínima. Esclarecemos por oportuno, que caso se
faça necessário para um melhor desempenho das atividades logísticas do Escritório, poderão ser
requisitados veículos de uso eventual, tanto para atender o transporte institucional de autoridades,
como para o atendimento de eventos em que seja necessário o envio de um grande número de
servidores a um mesmo local, bem como, o transporte eventual de equipamentos para fiscalização
desses eventos, sendo que nestes casos o pagamento se dará por diárias de 12h ou 24 h conforme o
caso. A resposta da Anatel aguarda análise pelo TCU.

Processo
019.417/2014-4

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
7551/2015 –
TCU – 1ª
Câmara

1.7

Ofício 551/2015TCU/SeinfraAeroTelecom

Data da
ciência
16/12/2015
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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
Essa deliberação do TCU foi respondida, dentro do prazo estipulado, por meio do Ofício nº
7/2016/SEI/AUD, que encaminhou cópia do Informe nº 2/2016/SEI/AFFO/SAF: Cumpre abordar,
inicialmente, que esta Agência entende não estar descumprindo o disposto no art. 19, inciso XXI, da
Lei nº 9.472/1997, no que tange à atividade de arrecadação. As unidades administrativas envolvidas
nessa atividade, diariamente, envidam esforços para cumprir com os desígnios legais e promover o
efetivo recolhimento dos valores devidos à Anatel. Entretanto, tendo como princípio basilar a contínua
busca de otimização e melhoria dos seus processos e atividades, julgamos que há espaço para
desenvolvimento de projetos que visem aplicar conceitos de eficiência às ações desempenhadas. Com
base nesse entendimento, é que foi planejada a intervenção abaixo: a) Campanha de esclarecimentos
sobre os procedimentos afetos ao recolhimento da contribuição do Fust. O intuito dessa ação é reforçar
junto às empresas contribuintes as obrigações legais inerentes à contribuição e as implicações
resultantes da ausência da declaração e do recolhimento. Busca-se, ainda, sanar as principais dúvidas
das empresas e levantar sugestões que visem melhorar a relação contribuinte/Anatel. b) Revisão e
mapeamento dos subprocessos e atividades afetos à arrecadação. Rever as atividades atualmente
desempenhadas na gestão da arrecadação para visualizar os pontos fortes e os pontos que precisam ser
melhorados (atividades redundantes, gargalos, falhas de integração, retrabalhos, redução de custos,
excesso de documentação e aprovações). O objetivo é melhorar o entendimento sobre os processos e
produzir melhores resultados. Esse trabalho contará com suporte de uma empresa de consultoria
contratada pela Anatel. c) Encaminhar ao Congresso Nacional proposta de alterações legislativas
implementar medidas que visem tornar a arrecadação mais eficiente ou suprir determinadas lacunas
existentes. As lacunas e inadequações normativas vigentes são a origem de determinados conflitos
enfrentados pela gestão da arrecadação. São situações que não prejudicam apenas a Administração
Pública, mas também os contribuintes. Exemplo: a Agência, por ausência de previsão legal, não pode
efetuar a compensação de receitas de espécies diferentes. Com isso, caso um contribuinte tenha,
simultaneamente, um débito e um crédito junto Anatel, só que de receitas diferentes, não será possível
solicitar o procedimento de compensação, restando a ele pagar o valor devido e depois adentrar com o
pedido de restituição. As mudanças necessárias não são passíveis de serem normatizadas por um
regulamento interno, já que carecem de previsão legal. Assim, para que possamos sanar situações
conflitantes e inovar em determinadas operações, cabe a alteração das leis que regulamentam as
atividades de arrecadação da Agência[1]. d) Desenvolvimento e implementação do novo Sistema de
Arrecadação. O desenvolvimento do novo sistema de arrecadação tem como pressupostos dois vetores
essenciais: suporte funcional e o suporte à decisão. No aspecto funcional, o objetivo é desenvolver
uma ferramenta moderna que torne os processos e operações mais ágeis, padronizados, confiáveis,
rastreáveis e econômicos. O vetor de suporte à decisão tem a perspectiva de construir um Sistema que
disponibilize relatórios gerenciais, indicadores de desempenho, análises e comparações que
possibilitem subsidiar a tomada de decisão. Para o desenvolvimento do Sistema foi realizada
contratação específica, reduzindo o risco de concorrência entre a manutenção evolutiva/sustentação do
atual Sistema e o desenvolvimento de outros sistemas. Os trabalhos já foram iniciados e seguem o
cronograma disposto no Anexo I. O Plano de Ação com as medidas aqui apresentadas, com seus
responsáveis e o prazo previsto para a sua implementação, está disponibilizado no Anexo II. A
Resposta da Anatel aguarda análise do TCU. Nova manifestação Anatel por meio do Informe nº
16/2017/SEI/AFFO/SAF, encaminhado ao TCU por meio do Ofício nº 94/2017/SEI/AUD-ANATEL:
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Por meio do Ofício 0551/2015 TCU/SeinfraAeroTelecom, o Tribunal de Contas da União, demandou
desta Agência análise e manifestação quanto as determinações contidas no item 1.7 do Acordão
7.551/2015-TCU-1ª Câmara, o qual trata da Prestação de Contas anuais da Anatel relativa ao exercício
de 2013. No tocante ao item 1.7.1, o Tribunal determinou à Anatel que 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 sobresponsabilidade da agência, por a situação atual estar em desacordo com o art. 19, inciso XXI, da Lei
9.472/1997. O Plano de Ação elaborado pela Gerência de Finanças, Orçamento e Arrecadação foi
encaminhado ao Tribunal de Contas da União por meio do Ofício nº7/2016/SEI/AUD (SEI nº
1546139). O acompanhamento das atividades é apresentado a seguir. 1. Desenvolvimento e
Implementação do novo Sistema de Arrecadação. Situação: em andamento. A Anatel vem
empreendendo grandes esforços na construção do novo sistema de gestão da arrecadação, denominado
ARCO. O projeto do novo sistema é prioritário para a Agência, conforme consta do Despacho
Decisório da Secretaria do Conselho Diretor (SEI nº 1860430), fundamentado no Voto nº
43/2017/SEI/PR (SEI nº 1831764). O acompanhamento do desenvolvimento do projeto tem sido
realizado pelo Conselho Diretor por meio de apresentações bimestrais realizadas pelas
Superintendências de Administração e Finanças e de Gestão da Informação, além de constar do
processo 53500.020578/2016-83, que trata do Plano de Gestão da Arrecadação - PGA. O projeto do
novo sistema é tratado na Ação 8 (Especificar, desenvolver e implantar o Sistema de Cobrança e
Arrecadação da Anatel – ARCO) do PGA. 2. Elaborar proposta de alterações legislativas –
implementar medidas que visem tornar a arrecadação mais eficiente ou suprir determinadas lacunas
existentes. Situação: concluída. Com vistas a maior eficiência da arrecadação das receitas
administradas pela Agência, a Gerência de Finanças, Orçamento e Arrecadação vem elaborando
estudos relacionados aos créditos de baixo valor e que representam exigências antieconômicas. Neste
sentido, o assunto foi abordado no Informe nº 10/2016/SEI/AFFO6/AFFO/SAF, de 24/06/2016 - mais
precisamente no item IV, que consta de processo referente ao Projeto Estratégico Reavaliação do
Modelo de Outorga e Licenciamento de Estações. Consta também deste processo, a Minuta de Projeto
de Lei que propõe a dispensa de constituição e de cobrança de créditos inferiores a R$ 100,00. 3.
Revisão e mapeamento dos subprocessos e atividades afetos à arrecadação. Situação: concluída. O
mapeamento dos subprocessos da arrecadação foi concluído e consta da documentação referente aos
projetos estratégicos da Anatel, no âmbito do processo “Gerir Finanças e Arrecadação”. As fichas dos
subprocessos Administrar Arrecadação; Administrar Arrecadação – Restituição; e Administrar
Arrecadação – Parcelamento são apresentadas em anexo (SEI nº 1922084); (SEI nº 1922110) e (SEI nº
1922139). Cabe destacar que os subprocessos ainda estão sofrendo ajustes relacionados ao
desenvolvimento do novo sistema de gestão da arrecadação. Tais ajustes são importantes na medida
em que visam o alinhamento processo-sistema. Desta forma, ao longo do desenvolvimento do novo
sistema, caso haja adoção de nova funcionalidade ou alteração no fluxo de atividades, voltadas à
melhoria da eficiência da arrecadação, o processo sofre ajustes.
4. Campanha de esclarecimentos sobre os procedimentos afetos ao recolhimento da contribuição do
Fust. Situação: concluída. Desde 2016, foi criado no site da Anatel espaço destinado ao tema
arrecadação, que disponibiliza informações sobre o Fistel e o Fust. Neste espaço, está também
disponível o FAQ (perguntas mais frequentes) do FUST que visa auxiliar os contribuintes daquele
fundo.
O “Esclareça suas Dúvidas sobre o Fust” está disponível no endereço
http://www.anatel.gov.br/setorregulado/index.php?option=com_fsf&view=faq&catid=9&Itemid=131.
Com o objetivo de orientar os contribuintes que estavam declarando receita do Fust no sistema SFUST
porém não efetuando o recolhimento do valor devido, a Gerência de Finanças, Orçamento e
Arrecadação – AFFO em 2016 encaminhou mensagem eletrônica a 384 empresas, com orientações
quanto ao recolhimento ao Fust, conforme consta em anexo (SEI nº 1922222).
Nova manifestação Anatel por meio do Informe nº 22/2017/SEI/AFFO/SAF: O Plano de Ação
elaborado pela Gerência de Finanças, Orçamento e Arrecadação foi encaminhado ao Tribunal de
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Contas da União por meio do Ofício nº 7/2017/SEI/AUD (SEI nº 1546139). O acompanhamento das
atividades foi apresentado por meio do INFORME Nº 16/2017/SEI/AFFO/SAF. Resumidamente,
apresentou-se a seguinte situação:
Desenvolvimento e Implementação do novo Sistema de
Arrecadação: Situação: em andamento.
Elaborar proposta de alterações legislativas – implementar medidas que visem tornar a arrecadação
mais eficiente ou suprir determinadas lacunas existente: Situação: concluída. Revisão e mapeamento
dos subprocessos e atividades afetos à arrecadação: Situação: concluída
Campanha de esclarecimentos sobre os procedimentos afetos ao recolhimento da contribuição do Fust:
Situação: concluída. No tocante ao item 1, conforme já informado no referido Informe nº 16, a Anatel
considera como prioritária a construção do novo sistema de gestão da arrecadação, denominado
ARCO. Não obstante os esforços que vem sendo empreendidos na construção do ARCO, tornou-se
imperativa a alteração do cronograma de implantação da nova ferramenta. A fundamentação da
necessidade de prorrogação é detalhadamente apresentada no Informe nº 67/2017/SEI/GIDS/SGI.
Dentre as razões descritas, ancoradas na complexidade do processo de arrecadação e cobrança na
Anatel, destacam-se a necessidade de ampliação do escopo e a consequente revisão da quantidade de
pontos de função requeridos para a construção do sistema. Também contribui para alteração do
cronograma a necessidade de revisão dos módulos já desenvolvidos em função de alterações
normativas como por exemplo a Medida Provisória nº 780/2017 que introduz alterações nas regras de
parcelamento dos débitos não tributários, exigindo, portanto, retrabalho no módulo Parcelamento já
desenvolvido no ARCO. Não menos importante é a necessidade de integração com outros sistemas
como por exemplo o Sistema Eletrônico de Informações - SEI. Insta esclarecer que o Conselho Diretor
da Anatel vem acompanhando o andamento do projeto do ARCO por meio de apresentações bimestrais
realizadas pelas Superintendências de Administração e Finanças e de Gestão da Informação. Além
disso, o projeto ARCO consta da Ação 8 do trata do Plano de Gestão da Arrecadação - PGA aprovado
pela Portaria nº 1.725, de 16 de dezembro de 2016. O Despacho Ordinatório SCD (SEI nº 2128767)
esclarece que o Conselho Diretor, por meio do Circuito Deliberativo nº 206, de 16 de novembro de
2017, tendo por fundamento o Voto nº 55/2017/SEI/PR (SEI nº 2029934), aprovou a revisão de datas
do cronograma para o desenvolvimento e implantação do Sistema ARCO, conforme proposta contida
no item 3.10 do Informe nº 67/2017/SEI/GIDS/SGI.
Desta feita, o novo cronograma do sistema ARCO passa a ser o descrito a seguir. Prazo: Entrega Final
do Caminho Crítico: dezembro/2017, Estabilização e Garantia: março/2018, Integração ARCO x SEI:
fevereiro/2018. Integração dos Sistemas Legados: outubro/2018, Manutenções evolutivas no ARCO:
novembro/2018, Implantação em Produção: dezembro/2018, Treinamento: dezembro/2018, Sistema
em Produção (junto com SIGEC): janeiro/2019, Desativação do SIGEC: março/2019, Demais módulos
não Críticos: Início a partir de janeiro/2019

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação Expedida

Data da
ciência
16/12/2015

7551/2015 –
1.7
551/2015TCU – 1ª
TCU/SeinfraAeroTelecom
Câmara
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
019.417/2014-4
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exercício de 2013 com vistas a possibilitar as devidas inscrições no Cadin e na Dívida Ativa, por a
situação atual estar em desacordo com o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei 10.522/2002;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Essa deliberação do TCU foi respondida no prazo estipulado, por meio do Ofício 16/2016/SEI/AUD,
que encaminhou cópia do Informe nº 3/2016/SEI/AFFO/SAF: O Tribunal de Contas da União, por
meio do Ofício 0551/2015 TCU/SeinfraAeroTelecom, requer desta Agência análise e manifestação
quanto as determinações contidas no item 1.7 do Acordão 7.551/2015-TCU-1ª Câmara, o qual trata da
Prestação de Contas anuais da Anatel relativa ao exercício de 2013. A prescrição exarada por aquele
Tribunal, cujo teor é de responsabilidade da Superintendência de Administração e Finanças - SAF é
tratada a seguir. Estabelece o referido Acórdão no item 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 desacordo com o art. 2, §§ U e 2°,
da Lei 10.522/2002. No contexto do atendimento da referida determinação do Tribunal, cabe
mencionar os preceitos balizadores da atividade de notificação dos créditos da Agência. O prazo
decadencial ou prescricional diz respeito ao momento em que a Anatel deixa de ser credora de uma
determinada obrigação por não ter exercido o seu direito num período de tempo razoável. Operada a
prescrição ou a decadência, a consequência jurídica, via de regra, será a mesma: a impossibilidade de
exercitar de um direito. No caso em tela, em que esse Tribunal questiona ações de cobrança para as
taxas de fiscalização, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. “Art. 173. O
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I
- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;” ... Da
leitura dessa norma, extrai-se que, para os lançamentos relativos ao ano de 2013, a Anatel tem até
01/01/2019 para constituir o crédito tributário e evitar o instituto da decadência. É evidente que não
cabe simplesmente adiar as ações de cobrança por haver um prazo elástico inerente à decadência.
Entretanto, quando da notificação, é importante considerar o segundo preceito balizador: o princípio da
economicidade e da eficiência. Barreto Filho[1], citando dois outros autores, caracteriza esses
princípios da seguinte forma: “O gestor público deve, por meio de um comportamento ativo, criativo e
desburocratizante tornar possível, de um lado, a eficiência por parte do servidor, e a economicidade
como resultado das atividades, impondo-se o exame das relações custo/benefício nos processos
administrativos que levam a decisões, especialmente as de maior amplitude, a fim de se aquilatar a
economicidade das escolhas entre diversos caminhos propostos para a solução do problema, para a
implementação da decisão.”[2] “Eficiente é a atuação administrativa que promove de forma
satisfatória e os fins em termos quantitativos, qualitativos e probabilísticos. Para que a administração
esteja de acordo com o dever de eficiência, não basta escolher meios adequados para promover seus
fins. A eficiência exige muito mais do que mera adequação. Ela exige satisfatoriamente na promoção
dos fins atribuídos à administração. Escolher um meio adequado para promover um fim, mas que
promove o fim de modo insignificante, com muitos efeitos negativos paralelos ou com pouca certeza, é
violar o dever de eficiência administrativa. O dever de eficiência traduz-se, pois, na exigência de
promoção satisfatória dos fins atribuídos à Administração Pública, considerando promoção satisfatória,
para esse propósito, a promoção minimamente intensa e certa do fim. Essa interpretação remete-nos a
dois modos de consideração do custo administrativo: a um modo absoluto, no sentido de que a opção
menos custosa deve ser adotada, indiferente se outras alternativas, apesar de mais custosas, apresentam
outras vantagens; a um modo relativo, no sentido de que a opção menos custosa deve ser adotada
somente se as vantagens proporcionadas por outras opções não superarem o benefício financeiro.”[3]
A notificação de todos os lançamentos, simplesmente por se encontrarem inadimplentes, sem qualquer
tipo de critério ou avaliação, fere esses dois princípios, já que o valor a ser arrecadado com
determinados créditos sequer supre o custo da notificação. Ou seja, mesmo que uma notificação se
torne uma arrecadação efetiva, para determinadas faixas de valor, o custo de cobrança supera o
montante a ser arrecadado. Para minimizar este problema, a Anatel se utiliza da notificação unificada
que consiste na geração de uma única notificação para dois ou mais débitos, assegurando, assim, uma
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diluição dos custos postais e de impressão. Há que se destacar que a cobrança de grande número de
créditos enfrenta limitação de valores mínimos para a adoção de medidas restritivas como a inscrição
no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – Cadin ou
protesto/execução judicial. Com base nestes preceitos, na execução dos procedimentos de cobrança,
para os débitos de pequeno valor, respeitado o prazo decadencial, aguarda-se para que, caso outros
débitos do mesmo contribuinte demandem notificação, que sejam feitas de forma unificada a fim de
gerar economia. Relativamente à determinação em tela, que trata das taxas (TFF e TFI), relativas à
competência 2013, e com valor superior a R$ 100,00, tendo em vista que este é o valor mínimo para
inscrição em dívida ativa, - a Anatel vem adotando as providências necessárias para proceder a
cobrança dos créditos que se enquadram nessa especificação. Assim, conforme demonstrado na tabela
em anexo, do quantitativo de 2.903 créditos devedores, competência 2013, no montante total de R$
1.388.943.233,34 (valor original de R$ 919.701.722,43), cerca de 99,67% foi notificado ainda em
2013. Não obstante aos esforços empreendidos e intensificados a partir da determinação do Tribunal,
diante de problemas operacionais verificados nas Gerências Regionais do Rio de Janeiro, Paraná e
Bahia, restam ainda 57 créditos que não foram notificados, os quais totalizam R$ 15.167,29 (valor
original de R$ 10.179,29) e 58 créditos em que a notificação se dará por edital que ainda não foi
publicado. Estes débitos perfazem o montante de R$ 13.276,18 (valor original de R$ 9.036,27).
Estima-se que esta pendência estará cumprida até 30 de maio de 2016. Cumpre ressaltar que o prazo
decadencial destes créditos se encerra apenas em 01/01/2019. Por fim, esclarecemos que o arquivo
encaminhado em anexo apresenta 3 (três) planilhas: Geral - quantitativo de débitos de TFF e TFFI, ano
de 2013, com valor igual ou superior a R$ 100,00; Não_Notificados - montante dos lançamentos para
os quais ainda não ocorreu o envio das notificações; Edital_Não_Publicado - quantidade de débitos
que ainda requerem a notificação por edital. Nova manifestação Anatel por meio do Informe
10/2016/SEI/AFFO/SAF, encaminhado ao TCU por meio do Ofício 42/2016/SEI/AUD: O Tribunal de
Contas da União, por meio do Ofício 0551/2015 TCU/SeinfraAeroTelecom, requer desta Agência
análise e manifestação quanto as determinações contidas no item 1.7 do Acordão 7.551/2015-TCU-1ª
Câmara, o qual trata da Prestação de Contas anuais da Anatel relativa ao exercício de 2013. A
prescrição exarada por aquele Tribunal, cujo teor é de responsabilidade da Superintendência de
Administração e Finanças - SAF, é tratada a seguir. Estabelece o referido Acórdão no item 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 desacordo com o art. 2, §§ U e 2°, da Lei 10.522/2002. Por meio do Ofício nº16/2016/SEI/AUDAnatel, a Anatel encaminhou Informe da área técnica (Informe nº 3/2016/SEI/AFFO/SAF) em que
apresentou as pendências que, não obstante aos esforços empreendidos, perduravam. Inicialmente,
cabe ressaltar a dinâmica que envolve o tratamento da cobrança de créditos. Variações e dependências
ocorrem ao longo de todo o procedimento de cobrança. Importa também reiterar que os débitos objeto
desta análise somente irão decair em 01/01/2019. Neste sentido, tendo em vista não ter sido possível
concluir todas as pendências, apresentamos o andamento do trabalho. Débitos Não Notificados Dos 03
débitos que se encontravam nessa situação, apenas um ainda não foi notificado em virtude de a
empresa estar baixada e a Anatel ainda não conseguiu localizar os sócios para notifica-los. Por outro
lado, um lançamento que se encontrava como notificado no levantamento anterior, agora consta como
não notificado. Tal situação se justifica pelo fato de o comunicado anterior ter sido cancelado. Desta
feita, há ainda dois débitos, nos valores originais de R$ 916,16 e de R$ 191,41 a serem notificados, no
valor total atualizado de R$ 1.107,57. Edital Não Publicado Dos 128 lançamentos para os quais foram
demandadas ações corretivas, 119 ainda permanecem sem a publicação do edital. Acrescente-se que 03
novos lançamentos passaram a constar dessa situação, totalizando 122 débitos no montante total de R$
147.764,12. Anteriormente esses débitos constavam na planilha de AR Não Informado. Ao ser
atualizado o status do AR – registrando o retorno da correspondência sem a ciência por parte do sujeito
passivo - automaticamente o lançamento passou a constar da fila de publicação do edital. Há que se
ressaltar que por motivo de economicidade, espera-se agrupar um número mínimo de notificações por
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edital com intuito de justificar o alto custo da publicação. A unificação de débitos permite diluir o
custo de publicação. AR Não Informado No dia 11/05, para 44 lançamentos foram demandadas ações
corretivas. Destes, 26 débitos ainda permanecem sem a informação de recebimento/devolução da
notificação. Importante destacar que a metade desse quantitativo ainda se encontra dentro do prazo
limite dos Correios p/ obter a informação do AR. Esse prazo equivale a 90 dias da postagem. No mês
de maio, 04 novos lançamentos passaram a ter o status de AR Não Informado. Destes, 02 lançamentos
que, no levantamento anterior, estavam na condição de não notificados, aguardam o retorno do AR.
Em relação aos outros dois, para um débito que no levantamento anterior já constava como notificado,
gerou-se, no dia 23/05/2016, uma nova notificação para a qual ainda não consta a informação do se
recebimento/devolução. Já o outro teve suas notificações anteriores canceladas e uma nova notificação
foi emitida no dia 01/06/2016. Assim, restam 30 débitos no valor total de R$ 20.189,64 e valor médio
de R$ 672,99. Isto exposto, reafirmamos que estes débitos estão sendo devidamente tratados quanto a
sua cobrança, sendo objeto de constante acompanhamento e integrantes da rotina de trabalho da área.
Faz-se necessário que os prazos para informação do recebimento/devolução estejam exauridos para
que seja feita a notificação por meio de edital, o que irá ocorrer quando se atingir o valor requerido
para compensar o custo da notificação, seguindo o princípio da economicidade. No tocante à Inscrição
no Cadin, não há créditos de 2013 a serem enviados para inscrição. A resposta da Anatel aguarda
análise do TCU.

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
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
Data da ciência
482/2012 –
9.7
Ofício 115/201231/03/2012
TCU TCU/SEMAG
Plenário
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
Tendo em vista a inserção dos dados solicitados no Relatório Anual de 2012 (fls. 49/52), entende-se que a
demanda está sendo cumprida. Sugere-se nova avaliação da disponibilização dos dados solicitados em maio
de 2014. Quanto ao relatório de gestão 2015, a informação encontra-se no RG 2015, item 2.6, página 53 –
Gestão de multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização. Por fim, informamos que em
cumprimento à decisão do referido Acórdão, foi incluído no Relatório de Gestão 2016, página 59, todas as
informações requeridas na determinação em tela.
Processo
022.631/2009-0

Processo
008.293/2015-5

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
28/2016 –TCU
9.1
Ofício 0026/2016TCU/SeinfraAeroTelecom.

Data da ciência
18/02/2016
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Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
Descrição da determinação/recomendação
9.1 Determinar à Anatel, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e em razão de
sua obrigação de prestar contas da aplicação dos recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
(Fistel) e do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), que: a) em conjunto com
a Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria de Orçamento Federal, promova, no prazo de 90 (noventa)
dias, a conciliação dos valores correspondentes à arrecadação, à aplicação e ao saldo desses fundos,
apresentando as devidas justificativas para as divergências detectadas; b) dê transparência, em seu sítio na
internet, aos dados atualizados sobre as receitas arrecadadas e o saldo desses fundos e identifique,
anualmente, as destinações dadas aos seus recursos; c) informe o cumprimento dos Itens "a" e "b"
acima no relatório de gestão referente ao exercício de 2016.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Manifestação Anatel por meio do Informe nº 14/2016/SEI/AFFO/SAF: II. METODOLOGIA DE
TRABALHO Diante do recebimento do referido Acórdão, a Anatel iniciou as tratativas junto à Secretaria
do Tesouro Nacional - STN para definir o planejamento da execução dos trabalhos de conciliação das
receitas do Fistel e do Fust. Realizadas duas reuniões iniciais, ficou estabelecido que os técnicos da Anatel
e da STN conciliariam os valores tomando-se por base a arrecadação por meio de GRU, com o
levantamento das naturezas de receita vinculadas a estes Fundos. Após diversos encontros e a partir da
identificação das naturezas de receitas consideradas no acompanhamento pelo controle da arrecadação por
GRU, a STN refez suas consultas por Receita Realizada para inclusão das naturezas que não vinham sendo
consideradas, resultando em novos valores de Arrecadação do Fistel e do Fust. A partir dos novos valores a
Anatel identificou os devidos ajustes a serem feitos, incorporando eventuais deduções e restituições de
receitas. Concluída a fase de análise dos dados e realizados os ajustes identificados, a Anatel e a STN
definiram os valores que passam a ser considerados como a efetiva arrecadação de receitas do Fistel e Fust.
III. RESULTADOS III.1 FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES No tocante aos
valores arrecadados pelo Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - Fistel, após a conciliação,
concluiu-se que a arrecadação total, no período de 1997 a 2015 (junho), foi de R$ 82, 3 bilhões,
discriminados conforme tabela a seguir. ANO ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO FISTEL (R$
milhões) 1997 1.624,22 1998 9.911,95 1999 4.425,92 2000 5.265,19 2001 4.270,52 2002 2.251,08 2003
995,99 2004 1.623,28 2005 1.163,08 2006 2.018,93 2007 3.083,55 2008 6.415,97 2009 4.909,42 2010
3.430,64 2011 7.267,10 2012 4.914,06 2013 4.911,99 2014 8.770,29 2015* 5.046,88 TOTAL 82.300,06
(*) 2015 - até 30/06/2015 Desde 2005, o acompanhamento da Agência vinha sendo feito pelas contas de
controle de arrecadação por GRU, considerando a arrecadação bruta, não realizando as deduções da receita.
Tal procedimento se dava em razão de possibilitar à Anatel a conciliação da arrecadação apurada no Siafi
com a arrecadação registrada no Sistema de Gestão da Arrecadação - SIGEC, sistema interno da Agência.
A diferença de cerca de R$ 15,0 bilhões em relação ao valor anteriormente informado pela Anatel (R$ 67,3
bilhões) deve-se, precipuamente, ao fato de que a Agência, especialmente até 2000, apurava os valores
registrados no Fistel com base no saldo da conta Repasse Recebido, tendo em vista que a contabilização da
receita ocorria na STN e a Anatel não dispunha desses valores em seus Demonstrativos. Outro fator de
divergência, verificado desde o exercício de 1999, é que a Anatel considerava as receitas de remuneração
de depósitos bancários (rendimentos) auferidos pela aplicação de recursos na Conta Única da União,
registrados na Unidade Orçamentária (UO) da Anatel. Por outro lado, a STN não considerava esta receita.
Além disso, a Agência demonstrava em seu acompanhamento a receita bruta e por isso não considerava as
deduções da receita, o que era considerado pela STN em seus valores apurados. A STN, ao longo dos anos
avaliados, considerou o exato valor apresentado nas contas de execução orçamentária de receita (Receita
Realizada) cujo saldo demonstra sempre o valor líquido da arrecadação. Assim, nos valores informados
pela STN já estavam incorporados eventuais saldos de retificações e restituições. Adicionalmente, destacase que no processo de conciliação, a STN identificou que algumas naturezas de receita não haviam sido
consideradas, acrescentando esses valores para a definição do valor revisado. Após os ajustes de
metodologia e conciliação a Anatel e STN chegaram ao valor revisto da receita líquida do Fistel,
concluindo o trabalho com a elaboração da tabela acima apresentada. III.2 FUNDO DE FISCALIZAÇÃO
DAS TELECOMUNICAÇÕES Em relação aos valores arrecadados pelo Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações - Fust, após a conciliação, concluiu-se que a arrecadação total, no período
de 2001 a 2015 (junho), foi de R$ 17, 7 bilhões, discriminados conforme tabela a seguir. R$ milhões ANO
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DESTINAÇÕES RECEBIDAS DO FISTEL CONTRIBUIÇÕES + ENCARGOS TOTAL
ARRECADADO 2001 700,0 345,19 1.045,19 2002 700,0 399,4 1.099,44 2003 100,36 430,30 530,67 2004
221,53 399,42 621,22 2005 72,14 418,73 490,87 2006 131,24 401,90 533,15 2007 560,65 480,91 1.041,55
2008 754,20 551,27 1.305,47 2009 732,72 562,36 1.295,08 2010 220,35 612,36 832,71 2011 1.814,79
721,60 2.536,38 2012 944,88 782,25 1.727,13 2013 699,91 810,64 1.510,56 2014 699,73 845,40 1.545,13
2015 (*) 1.137,87 432,41 1.570,28 TOTAL 9.490,37 8.194,20 17.684,62 (*) 2015 - até 30/06/2015 Nos
exercícios de 2001 a 2003, a Anatel, em seu acompanhamento pela receita bruta, apurou a arrecadação do
Fust com base no saldo da conta Repasse Recebido. Por outro lado, a STN, neste período, não identificou a
arrecadação de outorgas, no valor registrado pela Anatel. Com a conciliação, este valor passa a ser
considerado pela STN. Em 2004, verificou-se que a STN não considerou, naquele momento, todas as
naturezas de receita de outorga com destinação ao Fust, cujos valores devem ser considerados como receita
do Fundo. Da mesma forma como ocorreu em relação ao Fistel, o acompanhamento da Agência vinha
sendo feito pelas contas de controle de arrecadação por GRU, considerando a arrecadação bruta, não
realizando as deduções da receita. Tal procedimento se dava em razão de possibilitar à Anatel a conciliação
da arrecadação apurada no Siafi com a arrecadação registrada no Sistema de Gestão da Arrecadação SIGEC, sistema interno da Agência. Ao longo deste período, a rotina contábil para a arrecadação e
destinação de recursos foi aperfeiçoada pela STN, permitindo a apuração, de forma precisa, da arrecadação
pelo FISTEL dos valores destinados ao FUST, inclusive por fonte de recursos detalhada. Com isto, tornouse possível a identificação, de forma mais acurada, do recebedor do recurso. Com a conciliação, passa-se a
considerar os valores extraídos pela STN, que evidenciam a receita líquida. No tocante à receita de
contribuição, importa destacar que, para determinados exercícios, a STN não considerou algumas naturezas
de receitas como: Multas/Juros, Outros Acréscimos e Receita de Dívida Ativa. Por outro lado, a Anatel
considerou estas naturezas. Além disso, com a conciliação, foi definida a exclusão para todos os exercícios,
da parcela da receita de Contribuição e as respectivas receitas de Encargos da Contribuição registradas no
SIAFI, na Fonte de Recursos 0100, oriundos de desvinculação da receita (DRU), em conformidade com o
art. 76 da ADCT/CF, tendo em vista que a partir da desvinculação, a receita não mais pertence ao FUST.
Em seu acompanhamento, a ANATEL considerou esta parcela como receita do citado Fundo. Dessa feita,
realizados os ajustes de metodologia e conciliação a Anatel e a STN chegaram ao valor da receita líquida
do Fust, finalizando o trabalho com a elaboração da tabela acima apresentada. IV APLICAÇÃO DOS
FUNDOS No tocante à aplicação dos referidos Fundos, o assunto foi tratado no âmbito da Nota Técnica da
Secretaria de Orçamento Federal – SOF (Nota Técnica Conjunta nº 14/DEINF/SEAFI/SOF/MP, em
anexo), nos esclarecimentos em resposta aos itens a.3), a.4) rem relação ao Fistel e b.3) e b.4) em relação
ao Fust. V - SALDO DOS FUNDOS A citada Nota Técnica da SOF, nas respostas apresentadas aos itens
a.5) e b.5), informa que, de acordo com dados da STN, os saldos financeiros do Fistel e do Fust em 30 de
junho de 2015 eram de R$ 18.915.738.808,52 e R$ 4.731.575.437,81, respectivamente. Esses valores
foram confirmados pela Secretaria do Tesouro Nacional no trabalho de conciliação das receitas. A partir
desse mês de julho de 2016, a Anatel passará a publicar em seu portal as informações dos saldos dos
citados fundos, oriundas da execução da receita orçamentária no Siafi. Importa ressaltar que o saldo do
Fistel em 30/06/2015, apontado pela Anatel no valor de R$ 64,8 bilhões se referia, tão somente, à diferença
entre a arrecadação identificada naquele momento (R$ 67,2 bilhões) e o total da despesa realizada pela
Agência no período, no montante de R$ 2,4 bilhões. Este foi, exclusivamente, o entendimento do saldo, a
partir das informações de que a Agência dispõe em seus registros contábeis. E foi sob o mesmo
entendimento, que a Anatel informou o saldo do Fust. Para tanto, considerou a receita identificada pela
Agência, na forma já explicada no item III.2 e o valor de execução de despesas deste Fundo, que, no
período considerado, foi de R$ 192,9 mil. DOCUMENTOS RELACIONADOS/ANEXOS Nota Técnica
Conjunta nº 14/DEINF/SEAFI/SOF/MP - SEI nº 0660488 CONCLUSÃO Diante do apresentado, concluise que as diferenças na metodologia de aferição e as dificuldades de apuração da informação, levaram às
divergências identificadas. Com a conciliação realizada entre a Anatel e a STN, passa-se a ter um
referencial único e que será disponibilizado, retificando as informações disponibilizadas até então. Em
relação à aplicação dos recursos do Fistel e do Fust, entende-se que a Secretaria de Orçamento Federal, por
meio da Nota Técnica Conjunta nº 14/DEINF/SEAFI/SOF/MP, apresentou as devidas explicações. Por fim,
quanto ao saldo dos referidos Fundos, a Anatel adotará a informação prestada e confirmada pela STN após
os trabalhos realizados e passará a divulgá-la em seu portal. As ações foram publicadas no RG 2016,
páginas 141 a 142 e na pagina na internet: (http://www.anatel.gov.br/setorregulado/arrecadacao-fistel)
(http://www.anatel.gov.br/setorregulado/arrecadacao-fust).
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Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
Data da ciência
3379320158
749/2017 9.1.2
0137/2017-TCU/SeinfraCOM
05/05/2017
TCU
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
Descrição da determinação/recomendação
Item 9.1.2 - informe, no relatório de gestão referente ao exercício de 2017, as providências adotadas com
vistas ao atendimento do subitem anterior; (Item 9.1.1 - no tocante ao Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações (Fistel) e ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), diante
das atribuições previstas no art. 4º, inciso III, da Lei 9.998/2000, no art. 50 da Lei 9.472/1997, e em
atendimento ao art. 8º, § 2º, da Lei 12.527/2011, estabeleça, em conjunto com a Secretaria do Tesouro
Nacional e a Secretaria de Orçamento Federal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, procedimentos de
controle sobre a totalidade de recursos dos fundos, dando publicidade em sua página na internet não
somente sobre os recursos aplicados em suas finalidades, mas também sobre o montante transferido a
outros fundos e utilizados para outros fins, considerando, inclusive, informações obtidas na forma do
subitem 9.4.2;)
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Manifestação Anatel por meio do Ofício nº 77/2017/SEI/AUD-ANATEL, que encaminhou o Memorando
nº 34/2017/SEI/AFFO/SAF: Em relação ao item 9.1, subitem 9.1.1. do Acórdão 749/2017-TCU-Plenário:
a.1) No tocante ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) e ao Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (Fust), foi definido em reunião entre a Anatel e a Secretaria do Tesouro
Nacional - STN a formatação adequada para extração por meio do sistema Tesouro Gerencial da STN das
informações necessárias para controle e evidenciação da totalidade dos recursos arrecadados pelo Fistel e
suas respectivas destinações legais. Tal procedimento será operacionalizado mensalmente e publicado no
Portal da Agência no endereço www.anatel.gov.br/setorregulado/arrecadacao-arrecadacao. Outrossim,
ressaltamos que encontram-se publicadas as informações da arrecadação e das destinações legais do Fistel e
do Fust, assim como a aplicação dos recursos do Fistel a partir do exercício de 2017. b) Com relação ao
subitem 9.1.2 do Acórdão 749/2017-TCU-Plenário: b.1) Destacamos que a Agência fará constar no
Relatório de Gestão referente ao exercício de 2017 as providências adotadas com vistas ao atendimento ao
subitem 9.1.1. do Acórdão 749/2017-TCU-Plenário. Estas informações atendidas no item 8 deste Relatório
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
Data da ciência
1478220170
2328/2017
1.6.5
0337/2017-TCU/Semag
30/10/2017
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
Descrição da determinação/recomendação
Recomendar à Anatel que esclareça do próximo relatório de gestão, as razões do crescimento discrepante
da quantidade e dos valores das multas canceladas, entre os exercícios de 2014 e 2015, de que trata o
subitem 9.6.3 do Acórdão 482/2012 - TCU - Plenário.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Informações atendidas no item 8 deste Relatório.
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
Data da ciência
2968820167
1970/2017
9.1
0297/2017-TCU/Semag
25/09/2017
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
Descrição da determinação/recomendação
Determinar à Anatel que passe a incluir, em definitivo, nos Relatórios Anuais de Gestão, as seguintes
informações: 9.1.1. número absoluto e percentual de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no
Cadin, sob sua responsabilidade, no último exercício; 9.1.2. número absoluto e percentual de processos de
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cobrança de multas que, em virtude dos prazos legais, sofram maiores riscos de prescrição, no último
exercício, bem como as providências adotadas para reduzir esse risco; 9.1.3. quantidade de multas
canceladas ou suspensas em instâncias administrativas, os valores associados a estas multas e os
percentuais de cancelamento e suspensão em relação ao total de multas aplicadas anualmente, no último
exercício; 9.1.4. percentuais de recolhimento de multas (em valores e em número de multas recolhidas), no
último exercício; 9.1.5. medidas adotadas e resultados alcançados relativamente às questões descritas nos
subitens 9.1.1 a 9.1.4;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Informações atendidas no item 8 deste Relatório.

7.2

Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

No Exercício de 2017, o Órgão de Controle Interno (Ministério da Transparência e Controladoria-geral
da União) emitiu 8 (oito) recomendações à Anatel por meio do Relatório de Auditoria
201700485/2016/CGU/Anatel, conforme descritas abaixo. Todas as recomendações foram respondidas
pela Anatel no prazo estipulado e aguardam a análise por parte da CGU das providências adotadas. Das
recomendações que impactaram a gestão da Anatel, destacam-se as seguintes, conforme demonstra o
Quadro 7.2.
Quadro 7.2 – Principais Recomendações da CGU à Anatel 2016

Item 175246

Item 175247

Item 175248
Item 175249

Item 175250

Item 175251

Item 175252

Que a Anatel considere reformar o Despacho Decisório nº
112/2017/SEI/COUN1/COUN/SCO, de 25 de agosto de 2017, ou elaborar novo
expediente formal, de modo a exigir a apresentação da certidão do Registro de
Imóveis ou cópia da escritura pública após a conclusão das operações com bens
reversíveis que tiveram anuência prévia da Agência.
Que a Anatel elabore uma estratégia para fiscalização dos bens reversíveis de
modo a assegurar e demonstrar a prioridade nesse tipo de fiscalização; elaborando
amostragem estatística representativa do total de bens reversíveis, de forma a
possibilitar a realização de inferências; bem como maior foco nos bens ainda não
amortizados ou depreciados, pois poderão ser objeto de indenização por parte do
Estado em favor das concessionárias no caso de antecipação do prazo contratual.
Que a Anatel estabeleça o método ou critério para que as concessionárias possam
calcular a depreciação e amortização dos bens reversíveis de forma padronizada.
Que a Anatel adote instrumentos, como consultas públicas, assegurando o
envolvimento de stakeholders, para a validação de metodologia de cálculo do
saldo de desoneração regulatória proposta pela consultoria especializada.
Que o Conselho Diretor da Anatel, com fundamento na competência estabelecida
no art. 133, inciso LII da Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, viabilize a
formulação de estratégias de tratamento conjuntas, entre todas as partes
interessadas relevantes para a migração do STFC, públicas ou privadas, para os
riscos presentes no Acórdão nº 3.076-Plenário-TCU.
Que o Presidente da Anatel, com fundamento na competência estabelecida no art.
19 da Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01, de 10 de maio de 2016,
estabeleça controles para garantir que a formulação de estratégias de tratamento
para os riscos do Acórdão nº 3.076 Plenário-TCU considere como subsídio a
análise e a avaliação de riscos de partes interessadas relevantes, públicas ou
privadas, externas à Agência, também impactadas.
Que o Comitê de Governança, Riscos e Controles da Anatel, com fundamento na
competência estabelecida no art. 23, § 2º, inciso VII, aprove política de gestão de
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Item 175253

7.3

riscos estabelecendo diretrizes para a unidade de Auditoria Interna sobre a escolha
do escopo e a periodicidade da avaliação periódica dessa gestão.
Que a Agência contemple em seus planos de fiscalização, elaborados conforme
método eficaz de priorização, como também nas programações das diversas áreas
responsáveis pelo acompanhamento e controle do cumprimento das obrigações de
universalização, atividades cuja quantidade e abrangência permitam a suficiente
avaliação sobre o que já foi atendido, de modo a orientar a formulação de novas
diretrizes de universalização.

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário

No exercício de 2017, no âmbito da Corregedoria da Anatel, não houve procedimentos versando sobre
essa matéria.
7.4

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

Em 2017, a Anatel observou com rigor as datas limites para pagamento de seus compromissos, em
conformidade com os termos contratuais pactuados, relativamente a fornecedores e aos impostos e
contribuições federais inerentes.
A Anatel realiza o pagamento das notas fiscais apresentadas pelos fornecedores no prazo máximo de
30 dias.
O procedimento de pagamento vigente atualmente na Agência decorre principalmente da combinação
de
três
normativos
internos,
a
saber:
(i)
Portaria
nº
696/2007
(http://www.anatel.gov.br/legislacao/portarias-normativas/2007/1051-portaria-696); (ii) Portaria nº
348/2009
(MAOF
da
antiga
SAD);
e
(iii)
Portaria
nº
410/2009
(http://www.anatel.gov.br/legislacao/portarias-normativas/2009/1054-portaria-410).
Envolve
a
participação de pelo menos quatro áreas distintas, com função específica (autuação, a análise, o atesto,
a autorização e o efetivo pagamento da nota fiscal), minimizando, assim, possíveis erros (pagamentos
indevidos) que pudessem vir a ocorrer.
Nesse sentido, ao ser recebido na Agência, o documento de cobrança passa pelas seguintes fases:
1)
Verificação de Documento de Cobrança: procedimento realizado pela AFCA5 visando
verificar a conformidade entre o instrumento Contratual e a cobrança encaminhada. Nesta etapa
também se verifica se a Contratada mantém as condições da contratação, como regularidade no
SICAF, por exemplo. A Atividade está prevista na Portaria nº 348/2009;
2)
Análise de Documento de Cobrança: procedimento realizado pelo fiscal do Contrato
visando verificar a conformidade entre o serviço efetivamente prestado ou o produto entregue,
as cláusulas contratuais pactuadas entre a Anatel e a Contratada e o valor cobrado. A atividade
está prevista no art. 6º, X, da Portaria nº 696/2007;
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3)
Solicitação de Pagamento: procedimento realizado pelo Gestor do Contrato, o qual
confirma a efetiva entrega do objeto contratado e solicita o pagamento. A previsão está descrita
no art. 5º da Portaria nº 696/2007;
4)
Autorização de pagamento: procedimento realizado por Superintendentes, conforme
previsto no anexo III da Portaria nº 410/2009;
5)
Pagamento: emissão da Ordem Bancária (OB) e recolhimento de tributos. Atividade
realizada pela Gerência de Finanças, Orçamento e Arrecadação (AFFO) da Anatel.
Os procedimentos previstos acima ocorrem em até dez dias úteis, conforme previsto em todos os
Contratos da Agência. O procedimento indicado no item 5 ocorre em até 5 ou 10 dias úteis, a depender
de previsão contratual, contados do atesto do gestor, de forma que não há na Anatel prazo de
pagamento que ultrapasse 20 dias úteis.
A título exemplificativo, informamos quatro processos de pagamentos, onde é possível identificar
todas as fases acima descritas.
•
•
•
•

53500.005157/2018-94
53500.008915/2018-26
53500.016384/2018-45
53504.000294/2018-01

No entanto, considerando a Nota de Auditoria nº 201800667/001, informa-se que será avaliado um
novo formato para o fluxo dos processos de pagamento da Agência, com o intuito de incluir ponto de
controle considerando a ordem cronológica de apresentação dos documentos de cobrança, com a
respectiva publicação mensal da planilha dos pagamentos realizados, em consonância com o previsto
no art. 5° da Lei nº 8.666/93.
7.5

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

O Decreto nº 7.828, de 16 de outubro de 2012, que regulamentou a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro
de 2011, e a desoneração da folha de pagamento passou a incidir, retroativamente, a partir de 1º de
dezembro de 2011, a depender da atividade exercida pelas empresas.
Essa Lei tratou, dentre outras matérias, da desoneração da folha de pagamentos mediante a redução da
alíquota do INSS Patronal até o dia 31 de dezembro de 2014 para os setores de TI, TIC e Call Center,
reduzindo os custos dos contratos abrangidos pelos setores.
Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União - TCU emitiu o Acórdão nº 2.859/2013 – Plenário, no
qual determinou que os órgãos e entidades da Administração adotassem as medidas necessárias com o
objetivo de sanar as irregularidades decorrentes da não revisão dos preços praticados pelas empresas
beneficiadas no Plano Brasil Maior. Ulteriormente, a Corte de Contas exarou o Acórdão nº 1.212/2014
– Plenário, tratando do monitoramento das determinações exaradas no Acórdão nº 2.859/2013 –
Plenário, contendo orientações acerca dos tópicos mais relevantes para os seguintes tipos de Contrato:
Contratos vigentes e com planilhas de custos;
Contratos vigentes e sem planilhas de custos;
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Contratos vigentes que envolvam atividades desoneradas e não desoneradas;
Contratos encerrados
Nesse contexto, foi solicitado à Agência que prestasse informações sobre: a revisão de Contratos pela
Anatel em função da desoneração da folha de pagamento.
Todavia, em decorrência do conhecimento do pedido de reexame com efeito suspensivo em relação
aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013 – Plenário, os referidos itens encontram-se com aplicação
suspensa, nos termos do Despacho do Relator, Ministro Raimundo Carreiro (Processo TC
013.515/2013-6), in verbis:
Itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013 – Plenário
9.2. determinar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, à Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao
Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público que:
9.2.1 nos termos do art. 65, § 5º, da Lei 8.666/1993, orientem os órgãos e entidades que lhes estão
vinculados a adotarem as medidas necessárias à revisão dos contratos de prestação de serviços ainda
vigentes, firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, propiciada
pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto 7.828/2012, mediante alteração das planilhas
de custo, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na
legislação;
9.2.2 orientem os referidos órgãos e entidades a obterem administrativamente o ressarcimento dos
valores pagos a maior (elisão do dano) em relação aos contratos de prestação de serviços já
encerrados, que foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento,
propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto 7.828/2012, mediante alteração
das planilhas de custo;
9.2.3 no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da notificação, informem a este Tribunal
sobre as medidas adotadas por seus respectivos órgãos e entidades vinculados para cumprimento das
determinações acima, incluindo detalhamento específico sobre a quantidade de contratos revisados e
a economia (redução de valor contratual) obtida por cada unidade;
9.3. determinar à Diretoria-Geral do Senado Federal, à Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados e
à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União que adotem, no âmbito de seus
contratos, a medidas indicadas nos subitens 9.2.1 e 92.2, acima, e que, no prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar da ciência da notificação, informem a este Tribunal sobre as providências adotadas,
incluindo detalhamento específico sobre a quantidade de contratos revisados e a economia (redução
de valor contratual) obtida;
Por fim, a Controladoria-Geral da União, no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201503574
(SEI nº 1156804), recomendou à Anatel a adoção dos seguintes procedimentos:
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201503574 / Identificação nº 155047: Elaborar plano de
trabalho e adotar as providências cabíveis, após o fim da suspensão do Acórdão nº 2.859/2013, 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.
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Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201503574 / Identificação nº 155048: Adotar, em relação
aos contratos em que não houve resposta das empresas, após o fim da suspensão do Acórdão nº
2.859/2013, as medidas cabíveis para a revisão contratual em cada caso e, findados os meios
administrativos, a propositura de ação judicial, quando for o caso, de forma que haja a devida
recomposição aos cofres públicos.
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201503574 / Identificação nº 155049: 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 comprometimento da devida
recomposição aos cofres públicos.
Diante do exposto, visando a atender às recomendações emanadas pelo Órgão de Controle Interno, em
face do Acórdão TCU nº 2.859/2013-Plenário, foi elaborado o "Plano de Revisão da Desoneração da
Folha de Pagamento dos Contratos Administrativos da Sede da ANATEL" (SEI nº 1262743), no qual
são apresentadas as providências a serem adotadas pela Anatel para a revisão dos contratos vigentes e
encerrados, em decorrência da desoneração da folha de pagamento, visando à devida recomposição aos
cofres públicos.
Cabe ressaltar que, com o advento da Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, os arts. 7º, 7º-A, 8º, 8º-A
e 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, foram alterados, aumentando as alíquotas incidentes
sobre a Receita Bruta das empresas enquadradas, bem como prevendo a possibilidade de opção pela
contribuição substitutiva, que no texto anterior era taxativa.
Adicionalmente, ressalta-se que a Anatel têm processado os pedidos de revisão dos Contratos vigentes
passíveis de desoneração a partir das manifestações de opção pelas CONTRATADAS, em observação
à legislação vigente sobre o tema.
Em sede de conclusão, asseveramos que o cronograma de execução do Plano de Revisão da
Desoneração da Folha de Pagamento dos Contratos Administrativos da Sede da ANATEL (SEI nº
1262743), proposto em seu item 10, poderá ser adequado à realidade fática da Coordenação de
Alterações Contratuais (AFCA4) quando do início de sua execução, uma vez que, não obstante o Plano
ter sido desenhado para uma situação ideal de dimensionamento dos trabalhos, essa realidade pode não
existir quando do início das revisões, ensejando a necessidade de adaptações que possibilitem a
conclusão dos objetivos, metas e atividades à contento
Neste contexto, no âmbito da sede desta agência reguladora, foram revisados 7 (sete) contratos
administrativos no ano de 2016 e um em 2017, portando como fundamento a desoneração da folha
observada no art. 7º da Lei 12.546/2011 e suas alterações decorrentes da Lei nº 13.161/2015.
A seguir, descrevem-se os respectivos contratos em conformidade com as recomendações informadas
para 2016:
 Celebrado com a sociedade empresária CAST INFORMÁTICA S/A (CNPJ 03.143.181/000101), o Contrato SGI nº 15/2015 foi revisado nos termos do seu 1º Termo Aditivo pelo aumento da
alíquota referente à contribuição previdenciária de 2% para 4,5%. Seu objeto contratual é a
prestação de serviços continuados de tecnologia da informação para manutenção evolutiva,
perfectiva, adaptativa de sistemas de informação e serviços técnicos de tecnologia da informação
para sustentação de sistemas de informação. Com tal reequilíbrio, o valor global estimado passou
de R$ 4.989.984,92 para R$ 5.128.831,52 resultando numa majoração de R$ 138.846,60 sobre o
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valor global do contrato. Sua vigência iniciou-se em 22/10/2015 e se estenderá até 21/10/17. A área
gestora responsável é a Superintendência de Gestão Interna da Informação.
 Celebrando com a sociedade empresária ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS
TERMOMECÂNICOS LTDA (CNPJ 00.681.882/0001-06), o Contrato AFIS nº 16/2015 é de
responsabilidade da Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional. Seu objeto
contratual é a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com
eventual fornecimento de peças e materiais, do sistema de refrigeração, a serem executados no
Conjunto Sede da Anatel. Sofreu revisão por meio do 1º Termo Aditivo em face da contratada
adotar contribuição previdenciária nos termos do art. 22 da Lei 8.212/1991. Isto posto, o valor
global estimado passou de R$ R$ 471.941,16 para R$ R$ 506.205,74, resultando numa majoração
de R$ R$ 34.264,58 sobre o valor global do contrato. Iniciou sua vigência em 13/11/2015 e se
estenderá até 12/11/2017.
 Celebrado com a CDS INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 93.124.642/0001-83), o Contrato GIMR
nº 34/2012 é de responsabilidade da Gerência de Planejamento, Operação e Manutenção de Redes.
Seu objeto contratual é a prestação de serviços de atendimento e suporte técnico em primeiro nível
(telefônico e assistência remota) e segundo nível (presencial) a usuários dos serviços estabelecidos
no catálogo da Central de Serviços da Anatel. Sofreu revisão contratual por meio do seu 8º Termo
Aditivo em face da Lei 13.161/2015. Com tal reequilíbrio, seu valor global estimado passou de R$
705.340,33 para R$ 739.045,22 resultando numa majoração de R$ 33.704,89. Sua vigência
começou em 27/11/2012 e se estendeu até 26/11/2016.
 Celebrado com a ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA (CNPJ 00.899.223/0001-32), o Contrato AFIS nº 43/2014 é de responsabilidade da
Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional. Seu objeto contratual é a prestação
de serviço continuados de operação, manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas, dos
equipamentos e das instalações, que compreende o fornecimento de mão de obra, insumos,
ferramentas, equipamentos e dispositivos de medição necessários e adequados à execução dos
serviços, nas dependências do conjunto sede da Contratante e da Unidade Operacional do Distrito
federal, que atualmente está situada estrada parque do contorno no km 11 em Sobradinho-DF.
Sofreu revisão contratual por meio do 4º Termo Aditivo em face da Lei nº 13.161/2015. Sob essa
recomposição contratual, seu valor estimado passou de R$ 980.085,58 para R$ 1.000.900,54
resultando num acréscimo de R$ 20.814,96 aos valores contratuais. Sua vigência se iniciou em
30/12/2014 e se estenderá até 22/01/2017.
 Celebrando com a B2BR – BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA
(CNJPJ 01.162.636/0001-00), o Contrato GIMR nº 04/2012 é de responsabilidade da Gerência de
Planejamento, Operação e Manutenção de Redes. Seu objeto é o suporte presencial de terceiro
nível a servidores de bancos de dados, plataformas para hospedagem de sistemas de informação
web, servidores utilizados pelo ambiente de desenvolvimento e servidores de correio eletrônico,
sob a forma de execução indireta com locação de mão-de-obra. Sofreu revisão contratual por meio
do seu 9º Termo Aditivo em face da Lei 13.161/2015. Destarte, considerando também a
repactuação seu valor global estimado passou de R$ 1.480.742,79 para R$ 1.354.018,35,
resultando numa minoração de R$ 126.724,44 nos valores contratuais. Sua vigência se iniciou em
01/03/2012 e se estenderá até 28/02/17.
 Celebrando com a LOTTUS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ
06.109.134/0001-21), o Contrato GIMR nº 07/2012 é de responsabilidade da Gerência de
Planejamento, Operação e Manutenção de Redes. Seu objeto é o suporte presencial de terceiro
nível para infraestrutura de rede de dados/telefonia e monitoração do ambiente de TI, sob a forma
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de execução indireta com locação de mão-de-obra. Sofreu revisão dos seus valores por meio do seu
9º Termo Aditivo em face do aumento da alíquota referente à Contribuição Previdência conforme a
Lei 13.161/2015. Logo, seu valor global estimado passou de R$ 919.247,19 para RS 940.595,25
resultando num aumento de R$ 21.348,06 nos valores contratuais. Sua vigência se iniciou em
01/03/2012 e se estendeu até 26/11/2016.
 Celebrado com a STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA (CNPJ 26.241.737/0001-90), o
Contrato AFIS nº 11/2013 é de responsabilidade da Gerência de Infraestrutura, Serviços e
Segurança Institucional. Seu objeto é a prestação de serviços continuados de monitoramento e
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de supervisão e controle predial, detecção de
incêndio, sala dos servidores, controle de acesso, CFTV e trafego de elevadores do Conjunto Sede
da Anatel, com dedicação exclusiva de mão de obra para atender às necessidades da Agencia.
Sofreu revisão dos seus valores por meio do seu 4º Termo Aditivo em face do aumento da alíquota
referente à Contribuição Previdenciária conforme a Lei 13.161/2015. Destarte, seu valor global
estimado passou de 1.181.874,94 para R$ 1.217.260,44 resultando numa majoração de R$
35.385,50 sobre os valores da avença. Sua vigência se iniciou em 22/06/2013 e se estenderá até
21/07/2018.
 Celebrado com a PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ
78.533.312/0001-58), o Contrato SRC nº 27/2014 é de responsabilidade da Superintendência de
Relações com Consumidores. Seu objeto é execução pela contratada dos serviços de atendimento
aos consumidores dos serviços de telecomunicações e ao público em geral, em dias úteis, das 8h às
20h, compreendendo serviço de acolhimento, encaminhamento, tratamento, e controle das
solicitações (Atendimento telefônico receptivo) serviço de atendimento, encaminhamento e
tratamento das solicitações (canais multimeios) e serviço de retorno das solicitações (ativo) de
forma contínua. Sofreu revisão dos seus valores mediante seu 2º Termo Aditivo em face do
aumento da alíquota referente à contribuição previdenciária conforme a Lei nº 13.161/2015.
Destarte, seu valor global estimado passou de R$ 33.749.332,54 para 34.106.207,65 resultando
num aumento de 356.875,11 sobre os valores contratuais. Sua vigência se iniciou em 13/11/2014 e
se estenderá até 12/05/2017.
A seguir, descrevem-se os respectivos contratos em conformidade com as recomendações informadas
para 2017:
Celebrando com a sociedade empresária ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS
TERMOMECÂNICOS LTDA (CNPJ 00.681.882/0001-06), o Contrato AFIS nº 16/2015 é de
responsabilidade da Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional. Seu objeto
contratual é a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com eventual
fornecimento de peças e materiais, do sistema de refrigeração, a serem executados no Conjunto Sede
da Anatel. Sofreu revisão por meio do 3º Termo Aditivo em face da a revisão contratual, a partir de
01/01/2017, em função da opção da Contratada pela desoneração da folha de pagamentos, para
reequilíbrio econômico financeiro, em virtude da Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015 que alterou o
regime tributário da Contribuição Previdenciária. Isto posto, em decorrência da revisão e de outras
alterações formalizadas no Aditivo, o valor global estimado se modificou da seguinte forma:
 a partir de 01/05/2016, em função do disposto nas Cláusulas Quinta e Sétima, do Termo
Aditivo à CCT 2016/2017 (SEI nº 1096625), que, respectivamente, aumentaram os custos com
salários e vale alimentação dos empregados, o valor estimado do Contrato, para o período de
01/05/2016 a 28/09/2016, passará de R$ 523.329,41 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e vinte
e nove reais e quarenta e um centavos) para R$ 524.064,48 (quinhentos e vinte e quatro mil
sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos);
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 a partir de 29/09/2016, em função do reajuste de preços dos insumos, o valor estimado do
Contrato, para o período de 29/09/2016 a 12/11/2016, passará de R$ 523.329,41 (quinhentos e
vinte e três mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) para R$ 538.996,68
(quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos);
 a partir de 13/11/2016, em decorrência da prorrogação com amortização de custos não
renováveis, o valor estimado do Contrato, para o período de 13/11/2016 a 30/11/2016, passará de
R$ 518.447,74 (quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro
centavos) para R$ 534.104,88 (quinhentos e trinta e quatro mil, cento e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
 a partir de 01/12/2016, em função do disposto na Cláusula Quinta, do Termo Aditivo à CCT
2016/2017 (SEI nº 1096625), acerca da segunda parcela de majoração dos salários dos
empregados, o valor estimado do Contrato, para o período de 01/12/2016 a 31/12/2016, passará de
R$ 531.920,95 (quinhentos e trinta e um mil novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos)
para R$ 548.259,00 (quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais);
 a partir de 01/01/2017, em função da desoneração da folha de pagamento, o valor estimado do
Contrato, para o período de 01/01/2017 a 01/01/2017, passará de R$ 531.920,95 (quinhentos e
trinta e um mil novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) para R$ 522.188,40
(quinhentos e vinte e dois mil cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos);
 a partir de 02/01/2017, em função da repactuação do vale transporte prevista no Decreto
37.940, de 30 de dezembro de 2016, o valor estimado do Contrato, para o período de 02/01/2017 a
30/04/2017, passará de R$ 531.920,95 (quinhentos e trinta e um mil novecentos e vinte reais e
noventa e cinco centavos) para R$ 526.415,64 (quinhentos e vinte e seis mil quatrocentos e quinze
reais e sessenta e quatro centavos);
 a partir de 01/05/2017, em função do disposto nas Cláusulas Quarta, Décima Terceira e Décima
Quarta da CCT 2017/2019 (SEI nº 1652868), o valor estimado do Contrato, para o período de
01/05/2017 a 12/11/2017, passará de R$ 531.920,95 (quinhentos e trinta e um mil novecentos e
vinte reais e noventa e cinco centavos) para R$ 540.770,40 (quinhentos e quarenta mil setecentos e
setenta reais e quarenta centavos);
 a partir de 13/11/2017, em função da prorrogação contratual, o valor estimado do Contrato será
de R$ 540.770,40 (quinhentos e quarenta mil setecentos e setenta reais e quarenta centavos).
Quanto à obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior em relação aos contratos
já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração, não houve qualquer
situação dessa espécie junto aos contratos desta sede.
Outrossim, no âmbito das Gerências Regionais destaca-se que:
A Gerência Regional da Anatel do Estado de São Paulo (GR01) esclarece que, quanto às medidas
adotadas para revisar os contratos administrativos em face das Leis nº 12.546/2011 e nº 13.161/2015 e
demais alterações sobre a desoneração da folha de pagamento, nenhum contrato foi modificado em
2016, uma vez que não houve qualquer demanda por parte das sociedades empresárias que possuíam
contratos vigentes.
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A Gerência Regional da Anatel nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (GR02) informa que
realizou a revisão dos contratos no início do exercício de 2015, inexistindo desde esta data qualquer
modificação nos contratos em virtude da desoneração da folha de pagamento.
A Gerência Regional da Anatel nos Estados do Paraná e Santa Catarina (GR03) esclarece que não
houve a necessidade de ajuste nos contratos administrativos em decorrência da desoneração da folha
de pagamento.
A Gerência Regional da Anatel no Estado de Minas Gerais (GR04) afirma que, no tocante à
demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo
art. 2º do Decreto nº 7.828/2012, elaborou o Informe nº 035/2013- GR04AF, de 25/09/2013, contendo
a análise dos reflexos oriundos da legislação sobre o Contrato ER04 Nº 009/2011-Anatel, cujo objeto é
a 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. 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 à obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em
relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração
da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da Lei nº 12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto nº
7.828/2012, a GR04 afirmou que houve 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 a 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 3355/2013-GR04AF-Anatel.
Por fim, no que se refere ao detalhamento sobre os contratos (vigentes e encerrados) revisados,
incluindo número, unidade contratante, nome/CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência, com
destaque para a economia (redução de valor contratual) obtida em cada contrato em razão da
desoneração da folha de pagamento, informou-se que se trata do Contrato ER04 Nº 009/2011 – Anatel;
Contratada: TSI Tecnologia e Segurança de Informática LTDA-ME. CNPJ Nº 08.008.347/0001-92;
Contratante: Gerência Regional da Anatel em Minas Gerais (GR04/MG); Objeto da Contratação:
Prestação de serviços continuados de suporte técnico aos usuários da rede corporativa, englobando a
plataforma de hardware, software, cabeamento e telefonia, da Anatel (GR04/MG).
A Gerência Regional da Anatel no Estado do Rio Grande do Sul (GR05) informa que não houve
nenhuma revisão contratual referente à desoneração da folha de pagamento em 2016, uma vez que
essas revisões ocorreram no exercício de 2015.
A Gerência Regional da Anatel nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas (GR06) informa que,
quanto às medidas adotadas para revisar os contratos administrativos em face das Leis nº 12.546/2011
e 13.161/2015 e demais alterações sobre a desoneração da folha de pagamento, não possui qualquer
contrato cuja empresa prestadora/ fornecedora exerça atividade econômica referida nos dispositivos
normativos acima, o que demonstra que essa matéria é alheia à realidade dessa gerência regional e que
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não há quaisquer mudanças quanto ao ressarcimento de valores pagos a mais pela administração sobre
contratos encerrados com empresas beneficiadas pela desoneração.
A Gerência Regional da Anatel nos Estados do Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins
(GR07) afirma que em 2015 foram encaminhados ofícios às sociedades empresárias questionando-as
quanto a possíveis benefícios oriundos da desoneração da folha de pagamento, a fim de atender-se às
disposições das Leis nº 12.546/2011 e 13.161/2015. Nesse sentido, a sociedade empresária GRADI
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA respondeu ter sido beneficiária, ocasião em que ocorreu o processo de
ressarcimento de R$ 29.641,52 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois
centavos) à administração em 2016. Por fim, no que se refere ao detalhamento sobre os contratos
(vigentes e encerrados) revisados, incluindo número, unidade contratante, nome/CNPJ da empresa
contratada, objeto e vigência, com destaque para a economia (redução de valor contratual) obtida em
cada contrato em razão da desoneração da folha de pagamento, informou-se que se trata do Contrato
UO72 Nº 005/2011 – Anatel; Contratada: GRADI VIGILANCIA E SEGURANÇA. CNPJ Nº
10.599.807/0001-46; Contratante: Unidade Operacional da Anatel no Estado de Mato Grosso do Sul
(UO072); Objeto da Contratação: Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, segurança
física e patrimonial, a serem executados na Unidade Operacional da Anatel no Estado de Mato Grosso
do Sul (UO072)
A Gerência Regional da Anatel nos Estados da Bahia e Sergipe (GR08) informa que não houve
qualquer revisão dos contratos administrativos em 2016, uma vez que os processos de ressarcimento
ocorreram em 2015.
A Gerência Regional da Anatel nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí (GR09) informa
que não possui contrato administrativo que se enquadre nos parâmetros definidos na legislação que
trata da desoneração da folha de pagamento.
A Gerência Regional da Anatel nos Estados do Pará, Maranhão e Amapá (GR10) afirma que não
possui vigente, ao cabo dos Exercícios de 2015 e de 2016, nenhum Contrato Administrativo que
envolva, em sua Gestão, Acompanhamento e Controle/SICAC (por intermédio de planilha de custos e
de formação de preços), sociedade empresária beneficiada por atos de desoneração da folha de
pagamento, fato este que ensejaria eventuais reduções de valores físicos e financeiros, a partir do que
preconizam os normativos das Leis 12.546/2011 e 13.161/2015, bem como as demais alterações
relacionadas ao tema, face solicitações do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio da instrução
do Relatório de Gestão de 2016 da Anatel.
A Gerência Regional da Anatel nos Estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia (GR11) afirma
que não possui nenhum contrato que esteja no rol da Lei de Desoneração da Folha de Pagamento, o
que representa que não foram realizados os procedimentos questionados.
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7.6

Informações sobre ações de publicidade e propaganda
Quadro 7.6 – Despesas com Publicidade
R$ 1,00
Publicidade

Programa/Ação Orçamentária

Institucional
Legal
Mercadológica
Utilidade Pública

–
Administração da Unidade
–
–

Valores
empenhados
–
112.805,00
–
–

Valores pagos
–
70.017,31
–
–

Em 2017, a Anatel não realizou despesas com Publicidade Institucional, Mercadológica ou de
Utilidade Pública. As ações relativas a publicidade e propaganda realizadas no exercício, por meio de
Publicidade Legal, foram efetivadas por meio de contrato com a Empresa Brasil de Comunicação
(EBC) e destinadas à divulgação de audiências públicas e de avisos de licitação.
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8
8.1

OUTRAS INFORMAÇÕES
Determinações do TCU exaradas em Acórdãos

Acórdão 749/2017 - TCU - Plenário
Item 9.1.2 - informe, no relatório de gestão referente ao exercício de 2017, as providências
adotadas com vistas ao atendimento do subitem anterior; (Item 9.1.1 - no tocante ao Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) e ao Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (Fust), diante das atribuições previstas no art. 4º, inciso III, da Lei
9.998/2000, no art. 50 da Lei 9.472/1997, e em atendimento ao art. 8º, § 2º, da Lei
12.527/2011, estabeleça, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria de
Orçamento Federal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, procedimentos de controle sobre a
totalidade de recursos dos fundos, dando publicidade em sua página na internet não somente
sobre os recursos aplicados em suas finalidades, mas também sobre o montante transferido a
outros fundos e utilizados para outros fins, considerando, inclusive, informações obtidas na
forma do subitem 9.4.2;)
Desde 2017 a Anatel vem cumprindo a determinação do item 9.1.1 do Acórdão 749/2017 – TCU –
Plenário, por meio de publicações em sua página na internet da arrecadação de receitas dos Fundos
Fistel e Fust, destacando suas destinações legais e aplicação dos recursos. Além disso, são também
disponibilizadas as informações referentes ao superávit financeiro de ambos os fundos.
Cabe destacar que as informações publicadas seguem o padrão acordado entre a Anatel e a Secretaria
do Tesouro Nacional.

Acórdão 2328/2017 - TCU - Plenário
Item 1.6.5 - Recomendar à Anatel que esclareça do próximo relatório de gestão, as razões do
crescimento discrepante da quantidade e dos valores das multas canceladas, entre os
exercícios de 2014 e 2015, de que trata o subitem 9.6.3 do Acórdão 482/2012 - TCU Plenário.
O Tribunal de Contas da União (TCU), nos termos item 1.6.5 do Acórdão nº 2328/2017, recomendou
que a Anatel esclarecesse, no próximo relatório de gestão, no caso, o de 2017, as razões do aumento da
quantidade e dos valores das multas canceladas entre os exercícios de 2014 e 2015, de que trata o
subitem 9.6.3 do Acórdão nº 482/2012-TCU-Plenário.
Após nova análise dos números apresentados, identificou-se que o número de 106 multas canceladas
em 2015 registrado no Relatório de Gestão daquele exercício incluiu, equivocadamente, situações que
configuram inconsistências operacionais. Explica-se, foram consideradas como cancelamento
situações em que, apesar de constar no Sigec o status do sequencial como "cancelado", houve posterior
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lançamento da mesma multa em outros sequenciais. Nessas situações, mais adequada teria sido a
alteração dos dados dos créditos e não o seu cancelamento com novo lançamento.
Neste contexto, conclui-se que apenas 35 multas, das mencionadas 106, devem ser efetivamente
consideradas como canceladas, sendo que as demais 71 situações enquadradas como erros de
lançamento.
É pertinente ressaltar que das 35 efetivamente canceladas 34 estavam relacionadas à fiscalização e 1 ao
controle de obrigações.
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Acórdão 1970/2017 - TCU - Plenário
Item 9.1 - Determinar à Anatel que passem a incluir, em definitivo, nos Relatórios Anuais de
Gestão, as seguintes informações:
9.1.1 - número absoluto e percentual de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no
Cadin, sob sua responsabilidade, no último exercício;
9.1.2 - número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que, em virtude dos
prazos legais, sofram maiores riscos de prescrição, no último exercício, bem como as
providências adotadas para reduzir esse risco;
9.1.3 - quantidade de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas, os
valores associados a estas multas e os percentuais de cancelamento e suspensão em relação ao
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total de multas aplicadas anualmente, no último exercício;
9.1.4 - percentuais de recolhimento de multas (em valores e em número de multas recolhidas),
no último exercício;
9.1.5 - medidas adotadas e resultados alcançados relativamente às questões descritas nos
subitens 9.1.1 a 9.1.4.
Desde a publicação do Acórdão 482/2012-TCU a Anatel vem publicando no seu relatório de gestão
item específico sobre o tema arrecadação de multas, incluindo as tabelas de multas constituídas, bem
como as planilhas determinadas pelo TCU para controle e acompanhamento das multas aplicadas. Tal
obrigação só deveria perdurar até o RG de 2016. Por outro lado, o Acórdão 1970/2017 determinou que
o tema arrecadação de multas permaneça nos relatórios de gestão em definitivo.
Desta feita, a Anatel manteve a publicação das informações, apresentando-as, neste Relatório de
Gestão 2017 no item 2.6 – Gestão de multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização.
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ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
E NOTAS EXPLICATIVAS
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 - 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 da Ciência,
Tecnologia, Inovações e 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 setorial 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,
conjugados com as orientações constantes das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público 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 2017, e análise horizontal com base nos exercícios de 2017 e 2016, com ênfase
nas variações percentuais relevantes e valores descritos nas demonstrações como “demais”, “outros”, por
exemplo.
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NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL - BP
Nota 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Quadro 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa – Composição
R$ 1,00

Descrição
CTU-Recursos da Conta Única
Aplicados
Limite de Saque c/ Vinc. de
Pagamento
Rendimentos Fonte 0280
Demais Fontes de Recursos
Total- Caixa e Equiv. de Caixa

31/12/2017

31/12/2016

AH (%)

% AV
2017

18.178.357,67

16.437.608,01

10,59%

0,39%

4.693.957.497,50

4.708.508.428,92

-0,31%

99,61%

4.648.199.756,89
45.757.740,61
4.712.135.855,17

4.649.969.102,81
58.539.326,11
4.724.946.036,93

-0,04%
-21,83%
-0,27%

99,03%
0,97%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Entre o saldo inicial e final da conta Caixa e Equivalente de Caixa durante o exercício de 2017 houve uma
redução de 0,27%, que equivale ao valor de R$ 12,8 milhões, relativo à saída de recursos decorrente de
depósitos de terceiros classificados para as suas respectivas receitas FISTEL no decorrer do exercício de
2017. A variação negativa de 21,83% da rubrica específica “Demais Fontes de Resursos” está diretamente
relacionada a redução em referência.
Destaca-se, ainda, o saldo advindo de exercícios anteriores no valor de R$ 4.648,2 milhões, que
corresponde a 99,03% da conta Limite de Saque com Vinculação de Pagamento, o qual se refere a
rendimentos (Fonte 0280) de recursos aplicados na Conta Única do Tesouro Nacional até o exercício de
2012, valor praticamente inalterado durante os exercícios seguintes, impactado anualmente desde 2013
por pequenos remanejamentos financeiros para custeio da folha de pagamento, conforme definido nas
respectivas Leis Orçamentárias Anuais.
Nota 02 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Quadro 02 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Composição
R$1,00

Descrição
Adiantamento de 13º Salário
Adiantamento de 1/3 de Férias
Créd. a Rec. de Respons. Dano/Perda
Total

31/12/2017
3.481.696,14
658.405,09
0,00
4.140.101,23

31/12/2016

AH (%)

2.990.461,86
625.384,03
58.140,34
3.673.986,23

16,43%
5,28%
-100,00%
-12,69%

% AV
2017
84,10%
15,90%
-

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Conforme quadro 02 acima, os valores referem-se de forma preponderante a adiantamentos de 13º salário
relativo ao exercício de 2018, antecipados na folha de pagamento da competência dezembro de 2017 e,
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por adiantamentos de 1/3 de férias ocorridos até o término do exercício de 2017, a serem descontados em
folha de pagamento na competência em que forem usufruídas as férias pelos servidores. Quando aos
créditos a receber de responsabilidade por dano/perda, foi efetivado a baixa do saldo e concomitante
registro em dívida ativa.
Nota 03 – Ativo Realizável a Longo Prazo-Créditos Dívida Ativa
Os créditos da dívida ativa tributaria e não tributária representam 91,03% do Ativo Não Circulante,
contudo praticamente não houve variação entre o exercício corrente e o anterior, em decorrência da
impossibilidade operacional do Sistema Interno de Gestão de Crédito-SIGEC da Agência não gerar
informações necessárias à sua contabilização.
Nota 04 - Imobilizado, Intangível, Depreciação e Amortização
O imobilizado na Anatel é composto pelos bens móveis e imóveis, sendo que o valor líquido contábil
representa 8,05% do Ativo Não Circulante. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição e
construção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação ou amortização.
Os gastos posteriores à aquisição e construção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais
gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos
não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas
do período.
Em 31 de dezembro de 2017, a Agência apresentou um saldo de R$ 225.911.383,19 (duzentos e vinte e
cinco milhões, novecentos e onze mil, trezentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) relacionado ao
imobilizado.
No quadro a seguir é apresentada a composição do subgrupo Imobilizado, para os exercícios de 2017 e
2016.
Quadro 03 – Imobilizado – Composição
R$ 1,00

Descrição
Bens Móveis
(+) Valor Bruto Contábil
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. Bens
Móveis
Bens Imóveis
(+) Valor Bruto Contábil
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. Bens
Imóveis
(-) Amort. de Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
Total

31/12/2017
88.451.240,
140.474.520,69

31/12/2016
104.044.709,27
143.556.482,75

AH%
-14,99%
-2,15%

-52.023.280,20

-39.511.773,48

31,67%

137.460.142,70
145.218.448,59

142.929.973,08
145.310.554,77

-3,83%
-0,06%

-7.158.626,65

-1.851.248,85

286,69%

-599.679,24

-529.332,84

13,29%

225.911.383,19

246.974.682,35

-8,53%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AH-Análise Horizontal.

a) Bens Móveis
Os Bens Móveis em 31 de dezembro de 2017 totalizavam um valor bruto contábil de R$ 140.474.520,69
e estão distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado a partir da conta patrimonial de bens
móveis no quadro abaixo, sendo a sua Depreciação Acumulada no valor R$ 52.023.280,20,
correspondente a 37% do valor bruto contábil.
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Quadro 04 – Bens Móveis – Composição
Descrição
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
Bens de Informática
Móveis e Utensílios
Material Cultural, Educacional e de
Comunicação
Veículos
Demais contas de Bens Móveis
Sub-total – Valores Brutos
Depr. / Amortização Acumulada
Sub-total
Total Líquido Contábil

31/12/2017

31/12/2016

% AH

R$ 1,00
% AV 2017

99.114.364,89

101.182.868,55

-2,04%

70,56%

30.067.707,11
6.323.886,46

31.060.811,16
6.423.467,05

-3,20%
-1,55%

21,40%
4,50%

3.980.634,07

4.021.384,00

-1,01%

2,83%

292.026,35
695.901,81
140.474.520,69
(52.023.280,20)
(52.023.280,20)
88.451.240,49

292.026,35
575.925,64
143.556.482,75
(39.511.773,48)
(39.511.773,48)
104.044.709,27

0,00%
20,83%
-2,15%
31,67%
31,67%
-14,99%

0,21%
0,50%
100,00%
37,03%
37,03%
-

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Dos Bens Móveis registrados na Agência, os itens mais expressivos referem-se a Máquinas, Aparelhos,
Equipamentos e Ferramentas com cerca de 71% e Bens de Informática com 21,40% do grupo. Dentre os
maiores grupos não houve variação significativa entre os exercícios de 2017 e 2016. A variação no Valor
Líquido Contábil, o qual reduziu em 14,99%, decorreu basicamente do reconhecimento da depreciação e
amortização ocorrida durante o exercício de 2017.

Bens Imóveis

Os Bens Imóveis da Anatel em 31 de dezembro 2017, reconhecidos contabilmente no Balanço
Patrimonial, perfazem o montante de R$ 145.218.448,59 (valores brutos) e estão distribuídos em várias
contas contábeis, conforme detalhado a partir da conta patrimonial de bens imóveis no quadro abaixo,
sendo a sua Depreciação Acumulada no valor de R$ 7.158.626,65 e a Amortização das Benfeitorias em
Imóveis de Terceiros no valor de R$ 599.679,24. Ambas correspondem a 5,34% dos valores brutos dos
bens imóveis.

Quadro 05 – Bens Imóveis – Composição
Descrição

31/12/2017

31/12/2016

R$ 1,00
% AV 2017
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Bens de Uso Especial
Bens Imóveis em Andamento
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros
Instalações
Sub-total – Valores Brutos
Depr. / Amortização Acumulada
Sub-total
Total Líquido Contábil

143.826.162,26
59.672,34
1.110.410,66
222.203,33
145.218.448,59
(7.758.305,89)
(7.758.305,89)
137.460.142,70

143.826.162,26
59.672,34
1.202.516,84
222.203,33
145.310.554,77
(2.380.581,69)
(2.380.581,69)
142.929.973,08

99,04%
0,04%
0,76%
0,15%
100,00%
5,34%
5,34%
-

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AV-Análise Vertica.

Dentre os Bens Imóveis, cerca de 99% correspondem a valores dos Bens de Uso Especial Registrados no
Spiunet, sendo 87,18% dos Imóveis constituídos por Edifícios. Nos maiores grupos não houve variação
entre os exercícios de 2017 e 2016.

Bens Intangíveis
Em 31 de dezembro de 2017, a Agência apresentou um valor bruto contábil de R$ 58.176.188,12
relacionados ao intangível e um valor de amortização acumulada de R$ 32.295.343,65, que representa
55,51% do valor bruto do intangível, resultando num valor líquido contábil do intangível de R$
25.880.844,47, este representando 0,92% do Ativo Não Circulante.
No quadro a seguir é apresentada a composição do grupo Intangível para os exercícios de 2017 e 2016.
Quadro 06 – Intangível – Composição
Descrição
Software
Adiant. p/ Transf. de Tecnologia
Sub-total – Valores Brutos
(-) Amortização Acumulada
Sub-total
Total Líquido Contábil

31/12/2017
54.061.852,12
4.114.336,00
58.176.188,12
(32.295.343,65)
(32.295.343,65)
25.880.844,47

31/12/2016
46.862.272,65
4.114.336,00
50.976.608,65
(23.896.590,56)
(23.896.590,56)
27.080.018,09

% AH
15,36%
0,00%
14,12%
35,15%
35,15%
-4,43%

R$ 1,00
% AV dez/17
92,93%
7,07%
100,00%
55,51%
55,51%
-

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

No intangível, destaca-se o item Software que representa cerca de 92,93% do total do grupo.

b) Depreciação e Amortização de itens do Patrimônio
A Anatel adota critérios e 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 de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN.
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 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 mensalmente 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.
Quanto à amortização de benfeitorias em imóveis de terceiros, inicia-se quando da conclusão da
benfeitoria e a taxa varia em função do período de locação restante conforme definido em instrumento
contratual. Para a amortização dos bens intangíveis foi considerada a vida útil de cinco anos.
Em função das alterações trazidas pelo Manual de Contabilidade da STN/MF, a Agência no exercício de
2017 deu continuidade ao trabalho de mapeamento dos bens intangíveis, visando à revisão e determinação
da vida útil em definida ou indefinida para cada ativo intangível. Após conclusão do levantamento em
questão será efetivado o respectivo registro contábil em conformidade com o item 12 da macrofunção
02.03.30.
Quanto à depreciação de bens imóveis, o método de cálculo utilizado é o da parábola de Kuentzle,
conforme descrita no art. 7º 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

O registro da depreciação dos bens imóveis próprios é efetivado de forma automática pela Secretaria do
Tesouro Nacional-STN com base nas informações recebidas da Secretaria de Patrimônio da União - SPU,
utilizando-se para tanto os requisitos contidos na Portaria Conjunta STN-MF e SPU-MP nº 703/2014.
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Nota 05 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo – Pessoal
a Pagar
Em 31 de dezembro de 2017, no Órgão 41231 – ANATEL não existiu obrigações a pagar decorrente de
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo – Pessoal a pagar. O valor
de R$ 8.342,20 mantido em dezembro de 2016, quitado em janeiro de 2017, era referente Contribuição
CPSSS Patronal transitado em folha de pagamento do mês em referência.
Apresentamos a seguir um quadro segregando as obrigações referenciadas acima.
Quadro 07 – Pessoal a Pagar – Composição
Passivo Circulante
Pessoal a pagar
PSSS-Contrib. s/ venctos e vantagens – INTRA

31/12/2017
0,00
0,00

31/12/2016
8.342,20
8.342,20

R$1,00
AH (%)
-100,00%
-100,00%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AH-Análise Horizontal.

Nota 06 - Fornecedores e Contas a Pagar a CP-Curto Prazo
Quadro 08 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – Composição
Descrição da Conta
Contas a Pagar - Credores Nacionais
Total

31/12/2017
309.882,47
309.882,47

31/12/2016
259.834,68
259.834,68

R$ 1,00
AH (%)
19,26%
19,26%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AH-Análise Horizontal.

Os R$ 0,3 milhões evidenciados no quadro acima referem-se a obrigações com fornecedores decorrentes
da prestação serviços ou fornecimento de bens registradas até o final do exercício de 2017, a serem pagas
mediante disponibilidade de recursos financeiros em 2018.
Houve um acréscimo de 19,26% nas obrigações com Credores Nacionais a Curto Prazo, se comparadas
com 31 de dezembro de 2016, decorrente de obrigações com Prestação de Serviços Diversos,
fornecimento de luz e telefone, visando à manutenção da Agência e desenvolvimento de suas atividades
institucionais. O acréscimo foi devido à manutenção de valores de obrigações com fornecedores no final
do exercício de 2017.
No quadro a seguir foi relacionado os fornecedores com valores mais significativos a receber da Anatel,
apropriados no sistema contábil na data base de 31/12/2017.

Quadro 09 – Fornecedores e Contas a Pagar a CP - Composição Por Fornecedor
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R$ 1,00
Fornecedor
M.I. Montreal Informática S.A
Havai Vigilância e Segurança LTDA - ME
Banco do Brasil SA
H. M. Rodrigues de Queiroz Luz Silva – ME
Precisa Conservação e Limpesa Eireli – ME
Demais Fornecedores
Total
Fonte: SIAFI 2017
Legenda: AV-Análise Vertical

31/12/2017
100.963,21
69.576,84
60.572,33
44.556,77
1 4.724,20
19.489,12

AV (%)
32,58%
22,45%
19,55%
14,38%
4,75%
6,29%

309.882,47

100,00%

Nota 07 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Valores Restituíveis
Quadro 10 – Demais Obrigações a Curto Prazo – Valores Restituíveis–Composição
Passivo Circulante – Valores Restituíveis
Depósitos recebidos por determinação judicial
Depósitos de terceiros
Demais contas do grupo
Total

31/12/2017
26.028.380,28
2.209.938,93
263,95
28.238.583,16

31/12/2016
20.216.998,27
19.394.177,89
21.395,42
39.632.571,58

R$ 1,00
AH (%)
28,75%
-88,61%
-98,77%
-28,75%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AH-Análise Horizontal.

Os valores evidenciados no quadro acima referem-se predominantemente a depósitos recebidos por
determinação judicial e a depósitos de terceiros e representaram 98,91% do total do Passivo Circulante.
Comparando os valores do exercício de 2017 com os do exercício de 2016, observa-se uma redução de
28,75% no total do grupo, impulsionada pela identificação e classificação nas respectivas receitas em
2017 de aproximadamente R$ 17 milhões, cerca 89%, relativos aos depósitos de terceiros. Em
contraponto, os depósitos recebidos por determinação judicial aumentaram em torno de R$ 5,8 milhões,
variação de 28,75%. O saldo ao final de 2017 dos depósitos em referência deverão ser identificados pela
área gestora e encaminhados para classificação nas respectivas receitas.

Nota 08 - Patrimônio Líquido – Resultados Acumulados – Resultado do Exercício
Em 31 de dezembro de 2017, o Órgão 41231 – ANATEL apresentou um saldo em Resultados
Acumulados de 7,5 bilhões, inferior em 23,1 milhões quando comparado com o saldo em dezembro de
2016.
O saldo dos Resultados Acumulados representa 99,62% do Passivo + Patrimônio Líquido e houve uma
variação negativa entre os períodos de 0,31%, equivalente a 23,1 milhões, que se refere ao Resultado
Acumulado do Período, prejuízo, a ser evidenciado e detalhado na DVP - Demonstração de Variações
Patrimoniais. O prejuízo em referência foi decorrente, principalmente, do aumento das despesas com
pessoal, encargos e benefícios na ordem R$ 30,9 milhões, em contrapartida da redução em R$ 3,6
milhões das despesas com aquisição de bens e serviços, incluindo o reconhecimento das despesas não
financeiras de depreciação e amortização, considerando ainda, a redução da receita que impactou nas
transferências concedidas no importe de R$ 3,8 milhões.
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O quadro a seguir evidencia a segregação do saldo da conta Resultados Acumulados e do total do Passivo
+ Patrimônio Líquido.
Quadro 11 – Passivo+Patrimônio Líquido - Resultados Acumulados – Composição
Patrimônio Líquido
Resultados Acumulados
Total Passivo + Patr.Líquido

31/12/2017
7.494.892.141,41
7.523.440.607,04

31/12/2016
7.517.989.382,36
7.557.890.130,82

% AH
-0,31%
-0,46%

R$ 1,00
% AV 2017
99,62%
-

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Nota 09 – Obrigações Contratuais
Em 31 de dezembro de 2017, a Agência apresentava um saldo de R$ 263,4 milhões relacionados a
obrigações contratuais referentes a parcelas de contratos a serem executadas no(s) próximo(s)
exercício(s).

No quadro a seguir estão segregadas essas obrigações de acordo com a natureza dos respectivos contratos.
Quadro 12 – Obrigações Contratuais – Composição
Descrição
Serviços
Aluguéis
Fornecimento de Bens
Total

31/12/2017
31/12/2016
248.699.959,06 194.497.999,45
8.852.823,08 10.598.700,28
5.842.474,37
2.822.416,33
263.395.256,51
207.919.116,06

R$ 1,00
AH (%) % AV 2017
27,87%
94,42%
-16,47%
3,36%
107,00%
2,22%
26,68%
-

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

As obrigações contratuais referentes aos Contratos de Aluguéis tiveram uma redução de 16,47% se
comparando com o final do exercício de 2016, decorrente, principalmente, pela execução do contrato de
aluguel da GR04-MG, UG413005, cujo contrato de 60 meses se encerrou no final do exercício de 2017.
No tocante aos contratos de Fornecimento de Bens a variação de 107,00%, decorreu principalmente em
função da contratação para reposição, manutenção e revitalização de equipamentos danificados pelo uso,
visando garantir condições e capacidade operacional técnica de realização das atividades de fiscalização.
Houve também a necessidade de aquisição de bens relacionados à adequação do serviço de backup de
dados da Anatel, aquisição de solução de segurança da informação, expansão da capacidade de
conectividade do switch core da Agência, substituição de parte dos notbooks obsoletos e adequação de
estrutura de salas de reuniões.
Os contratos de Prestação de Serviços possuem uma representatividade de 94,42% em relação ao grupo
de contratos firmados, sendo da contratada PLANSUL, cujo objeto serviço de Call Center, a maior
representatividade, 40,42%, conforme demonstrado no quadro abaixo.
No quadro a seguir estão relacionados os contratados, predominantemente os relativos à prestação de
serviços, com os valores mais significativos a executar, na data base de 31/12/2017.
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Quadro 13 – Obrigações Contratuais – Por Contratado
Nome do Contratado
Plansul Planejamento e Consultoria Eireli
Intelig Comunicações Ltda
Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos SA
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Claro S.A.
Cast Informática S/A
Empresa Brasil de Comunicação S.A
Telecomunicações Brasileiras SA Telebrás
Fundo de Imprensa Nacional
DBA Engenharia de Sistema Ltda
Valores dos demais 389 Contratados
Total

31/12/2017
106.468.370,86
21.256.646,46
12.955.606,70
11.736.864,07
9.501.509,83
8.399.821,70
7.624.809,14
4.795.873,28
4.643.922,93
2.936.367,27
73.075.464,27
263.395.256,51

R$1,00
AV (%)
40,42%
8,07%
4,92%
4,46%
3,61%
3,19%
2,89%
1,82%
1,76%
1,11%
27,74%
100,00%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Abaixo o detalhamento dos dois principais contratos firmados, que juntos representam 48,49% do
montante contratado a executar em 31.12.2017.
PLANSUL - Planejamento e Consultoria Eireli – referente ao contrato 027/2014 – Pregão Eletrônico
17/2014, pela unidade gestora 413001/41231– ANATEL, Call Center (Central de Atendimento Anatel) ao
público em geral, serviço de acolhimento, encaminhamento, tratamento e controle das solicitações
(atendimento telefônico receptivo).
Intelig Telecomunicações LTDA – referente ao contrato 001/2016-SRC – Pregão Eletrônico 011/2015,
pela unidade gestora 413001/41231– ANATEL, Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC
para recebimento de chamadas telefônicas originadas de terminais fixos para acesso aos nºs 1331 e
1332.(Call Center).
Nota 10 – Garantias Contratuais
Em 31 de dezembro de 2017, a Agência apresentava um saldo acima de R$ 5,5 bilhões relacionados a
garantias contratuais firmadas pelos contratados, tendo um peso significativo as garantias referentes as
empresas de telefonia, voltadas para as atividades finalísticas da Agência.

No quadro a seguir estão segregadas essas garantias de acordo com a respectiva natureza.
Quadro 14 – Garantias Contratuais – Composição
Descrição
Seguros-Garantia
Fianças

31/12/2017
3.714.389.276,46
1.769.866.046,37

31/12/2016
4.503.460.285,40
2.095.723.732,67

AH (%)
-17,52%
-15,55%

R$1,00
% AV 2017
67,73%
32,27%
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Cauções
Total

239.162,81
5.484.494.485,64

185.734,06
6.599.369.752,13

28,77%
-16,89%

0,004%
100,00%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

As garantias relativas aos contratos de telefonia possuem uma representatividade de 99,66% em relação
ao grupo das garantias firmadas, sendo os demais 0,34% referentes aos contratos administrativos.
No quadro a seguir estão relacionados os contratados, predominantemente os relativos aos serviços de
telefonia, com os valores mais significativos e o saldo das garantias firmadas, na data base de 31/12/2017.
Quadro 15 – Garantias Contratuais – Por Contratado
Nome do Contratado
Claro S.A
Vivo S.A
Tim Celular S.A
Oi Móvel S.A
Oi S.A
Valores das demais171 garantias firmadas
Total

31/12/2017
1.766.904.143,38
1.711.052.258,11
1.431.715.858,41
450.778.438,19
105.212.377,61
18.831.409,94
5.484.494.485,64

R$1,00
AV (%)
32,22%
31,20%
26,10%
8,22%
1,92%
0,34%
100,00%

Fonte: SIAFI 2017.
Legenda: AV-Análise Vertical.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 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.

Nota 11 – Variações do Patrimônio Líquido constante da DMPL
No exercício de 2017, o Patrimônio Líquido-PL evidencia uma redução de 0,31%, correspondente ao
prejuízo no importe de R$ 23,1 milhões, que conforme evidenciado nas Notas Explicativas da DVP Demonstração de Variações Patrimoniais, decorreu, principalmente, do aumento das despesas com
pessoal, encargos e benefícios na ordem R$ 30,9 milhôes, em contrapartida da redução em R$ 3,6
milhões das despesas com aquisição de bens e serviços, incluindo o reconhecimento das despesas não
financeiras de depreciação e amortização, considerando ainda, a redução da receita que impactou nas
transferências concedidas no importe de R$ 3,8 milhões.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

a) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - VPAs
As Variações Patrimoniais Aumentativas - VPAs referem-se a arrecadação, principalmente do FISTEL e
a Transferências Intragovernamentais, conforme evidenciado abaixo:

Demais VPAs
R$ 42,0 milhões 1,13%
Transferências
Intragovernamentais
R$ 540,0 milhões

Taxas (TFF e TFI)
R$ 2.375,5 milhões

14,49%

63,76%

16,40%
Exploração de Bens,
Dir. e Prest. Serviços
R$ 611,0 milhões

4,23% CIDE - R$ 157,5 milhões

Nota 12 – Taxas, CIDE e Exploração de Bens, Direito e Prestação de Serviços
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A arrecadação decorrente do recebimento de Taxas, CIDE e Exploração de Bens, Direito e Prestação de
Serviços, oriunda do FISTEL, foi no montante de R$ 3.144,0 milhões. Destaca-se os valores relativos 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
80,15% das variações patrimoniais aumentativas de 2017.

Quadro 16 - Taxas, CIDE e Exploração de Bens, Direito e Prestação de Serviços - Composição
R$1,00
Especificação
VPAs
Taxas
CIDE
Expl. de Bens, Dir. e
Prest. de Serviços
Transf. e Delegações
Recebidas
Demais VPAs

2017
3.725.884.069,54
2.375.482.749,14
157.493.925,07

% AV
2017

2016

% AV
2016

% AH
2017-16

63,76%
4,23%

4.867.642.908,41
2.608.755.879,99
149.893.090,93

53,59%
3,08%

-23,46%
-8,94%
5,07%

610.976.961,29

16,40%

1.420.568.172,25

29,18%

-56,99%

539.969.210,55

14,49%

654.761.774,35

13,45%

-17,53%

41.961.223,49

1,13%

33.663.990,89

0,69%

24,65%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Com relação as receitas de taxas acima referenciadas, comparando os dois últimos exercícios, evidenciase uma redução na arrecadação em torno de 9%, influenciada principalmente, pelo encerramento de
atividades de diversas empresas, atrelado a permanência do cenário econômico de crise dos últimos anos,
impactando assim na solicitação e concessão de novas licenças.
No tocante a redução de 56,99% na receita de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
decorreu do fato de uma das empresas vencedoras da Licitação nº 02/2014 - 4G ter antecipado o
pagamento das parcelas vincendas no período de 2017 a 2021, referentes a Outorga de Autorização para
Exploração do SMP, que foram recebidas no exercício de 2016. Outro fator foi o ingresso das primeiras
parcelas do Leilão de Sobras que aconteceram em 2016 além do fluxo normal de recebimento das
parcelas dos Leilões de 4G.
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Nota 13 – Demais Variações Patrimoniais Aumentativas - VPAs
Dentre as demais VPAs, quadro abaixo, o valor de R$ 26,4 milhões da conta Diversas Variações
Patrimoniais Aumentativas, 62,82% do montante das demais VPAs, se refere, de forma preponderante, à
arrecadação de Multas Previstas na Lei Geral de Telecomunicações-LGT, em decorrência de algumas
empresas com somas significativas a recolher se beneficiaram da redução de 25% do valor devido ao
renunciar ao direito de recorrer, quitando integralmente seus débitos. No exercício de 2017 houve ainda o
reconhecimento contábil para as respectivas receitas dos ingressos de depósitos de terceiros referentes a
parcelamentos no valor de R$ 6,8 milhões.

Quadro 17 – Demais VPAs – Composição
R$1,00
Especificação
Demais VPAs
VPAs Financeiras
Valoriz. e ganhos c/ ativos e
desinc. passivos
Outras VPAs

% AV
2017

2017
41.961.223,49
15.601.365,73

2016

% AV
2016

% AH
2017-16

37,18%

33.663.990,89
20.610.838,08

61,23%

24,65%
-24,31%

38,00

0,00%

1.130.429,30

3,36%

-100,00%

26.359.819,76

62,82%

11.922.723,51

35,42%

121,09%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

b) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - VPDs
As Variações Patrimoniais Diminutivas-VPDs referem-se principalmente a despesas de Pessoal e
Encargos e Transferências Intragovernamentais, conforme evidenciado abaixo:
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Quadro 18 – VPDs – Composição
R$1,00
Especificação

2017

VPDs
Pessoal, Encargos e
Benefícios
Transf. e Delegações
Concebidas – Transf.
Intragovernamentais
Demais VPDs

% AV
2017

3.748.981.698,76

2016

% AV
2016

4.872.214.139,07

% AH
2017-16
-23,05%

404.763.494,82

10,80%

371.084.493,19

7,62%

9,08%

3.235.752.310,48

86,31%

4.385.803.608,76

90,02%

-26,22%

108.465.893,46

2,89%

115.326.037,12

2,37%

-5,95%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Nota 14 – Transferências e Delegações Concedidas – Transf. Intragovernamentais
Os valores evidenciados na conta em referência, quadro acima, referem-se aos valores arrecadados pelo
FISTEL evidenciados nas VPAs e são transferidos, de forma automática, à Secretaria do Tesouro
Nacional.

Nota 15 – Pessoal, Encargos e Benefícios
No tocante às despesas com pessoal, encargos e benefícios, que representaram 10,80% do total das VPDs,
os gastos em 2017 foram superiores aos de 2016 em R$ 30,9 milhões, influenciados, principalmente, pelo
ingresso de novos servidores, pela progressão e reajuste ocorrido durante o exercício. Com relação à
conta Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos, constante do grupo Pessoal e
Encargos da VPD, quadro abaixo, o valor de R$ 12,0 milhões refere-se a pessoal requisitado de outros
órgãos, principalmente da Telebrás.
Quadro 19 – Pessoal, Encargos e Benefícios – Composição
R$1,00
Especificação
Pessoal,
Encargos
Benefícios
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Benefícios Previdenc.
Assistenciais
Outras VPDs-Pessoal
Encargos

2017
e

e
e

% AV
2017

404.763.494,82

2016

% AV
2016

371.084.493,19

% AH
2017-16
9,08%

308.350.186,74
59.369.748,89
13.167.638,35

76,18%
14,67%
3,25%

283.929.643,96
55.605.063,73
10.607.224,31

76,51%
14,98%
2,86%

8,60%
6,77%
24,14%

11.876.191,84

2,93%

8.209.759,67

2,21%

44,66%

11.999.729,00

2,96%

12.732.801,52

3,43%

-5,76%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Nota 16 – Demais Variações Patrimoniais Diminutivas - VPDs
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Dentre as demais VPDs, quadro abaixo, destaca-se o valor de R$ 107,4 milhões da conta Uso de Bens,
Serviços e Consumo de Capital Fixo, 99%, que se refere as despesas incorridas e pagas pelo órgão Anatel
no exercício, relativas à prestação de serviço e fornecimento de bens de consumo necessários para o
desempenho de suas atividades finalísticas e operacionais.
Quadro 20 – Demais VPDs – Composição
R$1,00
Especificação
Demais VPDs
Uso de Bens, Serviços e
Consumo de Capital Fixo
VPDs Financeiras
Desv. E Perda de Ativos e
Incorp. De Passivos
Tributárias
Outras VPDs

2017

% AV
2017

108.465.893,46

2016

% AV
2016

115.326.037,12

% AH
2017-16
-5,95%

107.355.200,47

98,98%

110.916.215,05

96,18%

-3,21%

73.442,13

0,07%

115.820,04

0,10%

-36,59%

489.785,43

0,45%

1.088.754,40

0,94%

-55,01%

221.028,49
326.436,94

0,20%
0,30%

145.120,60
3.060.127,03

0,13%
2,65%

52,31%
-89,33%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO
As Receitas do FISTEL integram o Balanço Orçamentário da Anatel.
O quadro abaixo evidencia a síntese do referido Balanço, de acordo com a Lei 4.320/64 e as NBC T.
Quadro 21 - Resultados do Balanço Orçamentário – Composição
Em R$1,00
Descrição dos Registros
Receitas
Despesas
Despesas *

Previsão/Dotação
Atualizada

Realização/Execução

2.307.957.721,00
2.714.270.864,00
549.399.741,00

2.387.331.013,49
499.189.811,55
499.189.811,55

Resultado
79.373.292,49
2.215.081.052,45
50.209.929,45

%
3,44%
81,61%
9,14%

Fonte: SIAFI 2017
(*) Evidenciação dos valores da Dotação Atualizada das Despesas, excluído o valor da Reserva de Contingência.

Nota 17 - Resultados do Balanço Orçamentário
Quanto ao resultado das receitas, considerando a previsão atualizada, houve um excesso de arrecadação
de 3,44%, influenciado, principalmente, pelas Taxas de Fiscalização. As receitas realizadas foram
maiores que as previstas na Lei Orçamentária Anual no importe de R$ 79,4 milhões.
Com relação à despesa, não incluindo o valor de R$ 2.714,3 milhões referente à Reserva de Contingência,
o qual representou 79,76% do total da despesa fixada, houve uma economia de despesa de 9,14%,
montante de R$ 50,2 milhões, impactada, principalmente, pelo Limite Orçamentário imposto à Agência.
O gráfico abaixo evidencia a realização das receitas e das despesas, em função da previsão e da dotação
orçamentária.
R$ milhões
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Receitas

Despesas

Previsão/Dotação

Despesas *

Realização/Execução

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

BALANÇO FINANCEIRO - BF
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a) INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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:

Saldo Exercício
Anterior
Recebimentos
Extraorçamentário

55,66%

9,86%
6,35%
28,13%

Transferências
Financeiras Recebidas
R$ 539,0 milhões

Receitas Orçamentárias
R$ 2.387,3 milhões

Nota 18 - Receitas Orçamentárias
Neste grupo em que os valores representaram 28,13% do total dos ingressos de 2017, destaca-se a
representatividade de 99,68% da conta Receitas Tributárias – Taxas conforme quadro abaixo, sendo seus
ingressos, de forma preponderante, de recursos arrecadados pelo Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações-FISTEL, oriundos da Taxa de Fiscalização de Instalação-TFI e da Taxa de
Fiscalização e Funcionamento-TFF. As demais arrecadações de 2017, neste grupo, representaram 0,32%
do total, conforme detalhado no quadro abaixo:
Quadro 22 – Receitas Orçamentárias – Composição por Receitas
Em R$1,00
Descrição das Receitas
Orçamentárias
Receitas Tributárias –Taxas
Receitas de Contribuições – CIDE
Rec. Patrimonial – Receita Valores
Mobiliários
Receitas de Serviços

2.379.731.418,32

99,68%

2.611.945.751,20

% AV
2016
99,71%

3.941.379,45

0,17%

3.750.633,34

0,14%

5,09%

1.740.749,66

0,07%

1.882.646,89

0,07%

-7,54%

1.339.776,44

0,06%

1.164.565,79

0,04%

15,05%

2017

% AV 2017

2016

% AH
2017-2016
-8,89%

Outras Receitas Correntes
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Multas Adm., Contratuais
Judiciais
Indenizações e Restituições
TOTAL

e

473.804,92

0,02%

783.912,85

0,03%

-39,56%

103.884,70

0,004%

49.879,78

0,002%

108,27%

2.387.331.013,49

2.619.577.389,85

-8,87%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Com relação ao montante de R$ 2.387,3 milhões arrecadados, onde 99,68% são relativos às Receitas
Tributárias – Taxas (TFF e TFI), 70% é vinculado ao fundo Fistel e os outros 30%, a partir de 2016,
passou a ser destinado a Desvinculação de Receitas da União-DRU, conforme Emenda Constitucional nº
93/2016, DOU de 09/09/2016, e o valor desta é demonstrado na rubrica Receitas Orçamentárias
Ordinárias, quadro a seguir.

Quadro 23 – Receitas Orçamentárias – Composição das Receitas Ordinárias e Vinculadas
Em R$1,00
Especificação
Receitas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Outros
Recursos
Vinculados a Órgãos e
Programas
Outros
Recursos
Vinculados a Fundos
(-) Deduções da Receita
Orçamentária

2017

% AV
2017

2.387.331.013,49
715.844.934,14
1.678.103.242,24

30%
70%

2016
2.619.577.389,85
785.082.025,00
1.838.802.515,06

5.047.438,10

7.223.467,36

1.673.055.804,14

1.831.579.047,70

-6.617.162,89

-4.307.150,21

% AV
2016
30%
70%

% AH 20172016
-8,87%
-8,82%
-8,74%

-8,66%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Conforme detalhado no quadro acima, na comparação dos dois últimos exercícios, evidencia-se uma
redução na arrecadação em torno de 9%, influenciada, principalmente, pelo encerramento de atividades
de muitas empresas, atrelado a permanência do cenário econômico de crise dos últimos anos, impactando
assim na solicitação e concessão de novas licenças.

Nota 19 – Transferências Financeiras Recebidas

Grupo com participação em 6,35% do total dos ingressos, sendo que o valor de Repasse Recebido foi de
R$ 474,6 milhões, representando 88,05% do total das transferências. O Repasse Recebido é composto do
valor de R$ 406,7 milhões (85,69%), referente a recursos para pagamento de pessoal, encargos,
benefícios, diárias e passagens e aproximadamente R$ 68,0 milhões (14,31%) para pagamentos a
fornecedores de bens e serviços.
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Quadro 24 – Transferências Financeiras Recebidas – Composição
Em R$1,00
Especificação
Transf. Financ. Recebidas
Resultantes Exec. Orçament.
Repasse Recebido
Sub-repasse Recebido
Sub-repasse Devolvido
Independentes da Exec. Orç.
Transf. Receb. Pagto RP
Demais Transf. Recebidas
Mov. Saldos Patrimoniais

2017
539.027.233,35
499.143.941,56
474.611.799,84
24.532.141,72
0,00
39.883.291,79
19.229.296,87
13.446.821,63
7.207.173,29

% AV
2017
92,60%
88,05%

7,40%

% AV
2016

2016
647.741.278,36
478.956.392,22
450.303.847,44
28.645.544,78
7.000,00
168.784.886,14
31.936.386,60
17.525.987,04
119.322.512,50

% AH
2017-16

73,94%
69,52%

-16,78%
4,21%
5,40%

26,06%

-76,37%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Quadro 25 – Repasse Recebido – Composição atrelada às vinculações de pagamentos
Em R$1,00
Especificação
Repasse Recebido (vinculado para pagamento de:)
Pessoal e Encargos
Benefícios
Diárias e Passagens
Sub-Total (Pessoal, encargos, benefícios, diárias e passagens)
Serviços e Material de Consumo

2017
474.611.799,84
389.556.386,67
13.956.258,25
3.166.721,36
406.679.366,28
67.932.433,56

% AV 2017

82,08%
2,94%
0,67%
85,69%
14,31%

Fonte: SIAFI 2017
Legenda: AV-Análise Vertical.

Nota 20 - Recebimentos Extraorçamentários
Grupo com representatividade de 9,86% do total dos ingressos. Destaca-se a conta Arrecadação de Outra
Unidade com 95,40% 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. A referida conta
teve os ingressos inferiores em 2017 na ordem de 49,86%, influenciada pela menor arrecadação das
receitas de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, justificada pelo fato de uma das empresas
vencedoras da Licitação nº 02/2014 - 4G ter antecipado o pagamento das parcelas vincendas no período
de 2017 a 2021, referentes a Outorga de Autorização para Exploração do SMP, que foram recebidas no
exercício de 2016. Outro fator foi o ingresso das primeiras parcelas do Leilão de Sobras que aconteceram
em 2016, além do fluxo normal de recebimento das parcelas dos Leilões de 4G.
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Quadro 26 – Recebimentos Extraorçamentários – Composição
Em R$1,00
Especificação
Recebimentos
Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar
Processados
Inscrição dos Restos a Pagar Não
Processados
Depósitos Restituíveis e Valores
Vinculados
Outros Recebimentos
Extraorçamentários
Arrecadação de Outra
Unidade

% AV
2017

2017
836.913.115,92

2016

% AV
2016

1.634.535.374,70

% AH
2017-16
-48,80%

248.019,97

0,03%

158.066,92

0,01%

56,91%

22.758.231,43

2,72%

23.885.940,46

1,46%

-4,72%

15.491.997,47

1,85%

18.266.592,79

1,12%

-15,19%

97,41%

-49,86%

798.414.867,05
798.414.867,05

1.592.224.774,53
95,40%

1.592.224.774,53

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

b) DISPÊNDIOS ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS
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:

Despesas Orçamentárias
R$499,2 milhões

5,88%
38,09%

Transferências Financeiras
Concedidas
R$ 3.233,1 milhões

55,51%
Saldo para o Exercício
Seguinte
R$ 4.712,1 milhões

0,52%
Despesas
Extraorçamentárias
R$ 43,8 milhões

Nota 21- Despesas Orçamentárias
Ordinárias – Referem-se a detalhamento de créditos orçamentários utilizados para empenho, liquidação
e pagamento de despesas com pessoal, encargos e benefícios durante o exercício.
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Vinculadas – Referem-se a detalhamento de créditos orçamentários utilizados para empenho, liquidação
e pagamento de despesas, principalmente, decorrentes da prestação de serviços e fornecimento de bens
durante o exercício. Os valores constantes da conta Outros Recursos Vinculados a Fundos são oriundos
da fonte de recursos 178 - Fundo de Fiscalização das Telecomunicações-FISTEL.

Quadro 27 – Despesas Orçamentárias – Composição
Em R$1,00
Especificação
Despesas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Seguridade Social (Exceto
RGPS)
Operação de Crédito
Outros Recursos Vinculados a
Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a
Fundos

2017
499.189.811,55
401.619.126,93
97.570.684,62

% AV
2017

2016

% AV
2016

% AH
2017-16

80,45%
19,55%

474.254.234,84
366.207.984,04
108.046.250,80

77,22%
22,78%

5,26%
9,67%
-9,70%

400.000,00

0,41%

8.131.148,19

7,53%

-95,08%

96.556,39

0,10%

2.841.304,95

2,91%

1.231.459,47

1,14%

130,73%

94.232.823,28

96,58%

98.683.643,14

91,33%

-4,51%

100,00%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Nota 22 - Transferências Financeiras Concedidas
No quadro 28 abaixo destaca-se o valor de R$ 3.197,4 milhões da conta Movimento de Saldos
Patrimoniais, que representa 99,68% do subgrupo classificado como Independentes da Execução
Orçamentária, recursos derivados da arrecadação do FISTEL, incluindo suas destinações legais, que são
transferidos de forma automática, quando da arrecadação, para a Secretária do Tesouro Nacional.
Quadro 28 – Transferências Financeiras Concedidas – Composição
Em R$1,00
Especificação
Transferências
Financeiras
Concedidas
Resultantes
da
Execução
Orçamentária
Repasse Concedido
Sub-repasse Concedido
Repasse Devolvido
Sub-repasse Devolvido
Independentes da Execução
Orçamentária
Transferências Concedidas
para Pagamento de RP

2017

% AV
2017

3.233.094.496,15

2016

% AV
2016

4.378.682.908,19

% AH
2017-16
-26,16%

25.296.715,12

0,78%

28.790.683,78

0,66%

-12,14%

286.193,95
24.532.141,72
478.379,45
0,00

1,13%
96,98%
1,89%
-

138.139,00
28.645.544,78
0,00
7.000,00

0,48%
99,50%
0,02%

107,18%
-14,36%
100,0%
-100,0%

3.207.797.781,03

99,22%

4.349.892.224,41

99,34%

-26,26%

3.680.780,83

0,11%

4.006.338,40

0,09%

-8,13%
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Demais
Concedidas
Movimento
Patrimoniais

Transferências
de

Saldos

6.726.651,20

0,21%

8.772.513,16

0,20%

-23,32%

3.197.390.349,00

99,68%

4.337.113.372,85

99,71%

-26,28%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Nota 23 – Saldo para o Exercício Seguinte
Os valores do saldo final da conta Caixa e Equivalente de Caixa do exercício de 2016 transferido para
2017 foram de R$ 4.724,9 milhões e findou o exercício com o valor de R$ 4.712,1 milhões. Observa-se
uma redução na ordem de 0,27%, equivalente a R$ 12,8 milhões, que se refere a saída de recursos
ingressados a título de depósitos de terceiros no FISTEL e que foram classificados para as suas
respectivas receitas no decorrer do exercício de 2017.

Quadro 29 – Saldo para o Exercício Seguinte – Composição
Em R$1,00
Especificação
Saldo p/ o Exerc. Seguinte
Caixa e Equiv. de Caixa

2017
4.712.135.855,17
4.712.135.855,17

% AV
2017
100,00%

2016
4.724.946.036,93
4.724.946.036,93

% AV
2016
100,00%

% AH
2017-16
-0,27%
-0,27%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC
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. A maioria das informações constantes desta
demonstração é evidenciada nos ingressos e dispêndios do Balanço Financeiro e no ativo circulante do
Balanço Patrimonial, objeto de Notas Explicativas em tópicos anteriores.
Nota 24 – Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
A geração líquida de caixa e equivalente de caixa evidenciada na DFC, negativa em LR$ 12,8 milhões, é
relativa à saída de recursos decorrente de depósitos de terceiros classificados para as suas respectivas
receitas FISTEL no decorrer do exercício de 2017.
O quadro abaixo evidencia o saldo da conta “Outras Receitas Derivadas e Originárias”, não destacado nas
notas explicativas do Balanço Financeiro:
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Quadro 30 – Outras Receitas Correntes - Composição
Em R$1,00
Descrição das Receitas

2017

Outras Receitas Correntes
Multas Adm., Contratuais e Judiciais
Indenizações e Restituições

577.689,62
473.804,92
103.884,70

% AV 2017
100,00%
82,02%
17,98%

Fonte: SIAFI
Legenda: AV-Análise Vertical

Brasília – DF, Fevereiro de 2018

Catarina da S. Mendonça Gonçalves
Coordenador de Contabilidade

Lourisvaldo José da Cruz
Contador
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO DE
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – FUST - EXERCÍCIO
DE 2017

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 Órgão Superior a qual a Agência está vinculada, 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 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 2017 em relação ao balanço financeiro, ao balanço orçamentário e ao balanço patrimonial.

NOTAS EXPLICATIVAS
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BALANÇO PATRIMONIAL - BP

Nota 05 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Quadro 05 - Caixa e Equivalentes de Caixa – Composição
R$ 1,00

Descrição

31/12/2017

31/12/2016

AH (%)

Limite de Saque c/ Vinc. de
Pagamento

4.747.196,77

4.747.196,77

0,00%

Total- Caixa e Equiv. de Caixa

4.747.196,77

4.747.196,77

0,00%

% AV
2017
100%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016.
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Não houve variação no saldo da conta limite de saque. Este saldo refere-se à arrecadação de receita
própria – Certificação/Homologação, cuja fonte de recurso foi alterada de fonte própria para fonte
tesouro, a partir de Abril/2012 pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, desde então não houve
mais ingresso de recursos, o que ocorre diretamente à STN.
Nota 06 – Ativo Realizável a Longo Prazo-Créditos Dívida Ativa
Os créditos da dívida ativa não tributária representam 93% do Ativo Não Circulante e não houve
variação entre o exercício corrente e o anterior, em decorrência da impossibilidade operacional do
Sistema Interno de Gestão de Crédito-SIGEC da Agência não gerar informações necessárias à sua
contabilização.
Nota 07 - Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo
O valor de R$ 6.233,77 refere-se ao reconhecimento de passivo por insuficiência de crédito
orçamentário, relativo à obrigação remanescente do Plano de Metas para a Universalização do Serviço
Telefônico Fixo Comutado em Instituições de Assistências às Pessoas com Deficiência Auditiva (PMU
I).
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO
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 um excesso de arrecadação de 23,64%. Com relação à despesa, não incluindo o
valor de R$ 1.186,5 milhões referente à Reserva de Contingência, o qual representou praticamente
99,99% do total da despesa fixada, o resultado foi nulo, visto que a dotação atualizada e as despesas
pagas foram iguais no decorrer do exercício.
Em R$1,00
Descrição dos Registros
Receitas
Despesas
Despesas (*)

Previsão/Dotação
Atualizada
1.186.588.593,00
1.186.588.593,00
101.000,00

Realização/Execução

Resultado

1.374.132.847,70
101.000,00
101.000,00

280.483.706,12
1.186.487.593,00
0,00

%
23,64
99,99
-

Fonte: Siafi 2017
(*) 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.

Pevisão X Realização
(R$ milhões)
1.400,0

1.374,1

1.350,0
1.300,0
1.250,0
1.200,0

1.186,6

1.150,0
1.100,0
1.050,0

Previsão de Receita

Realização de Receita
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c) INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS
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$ 1.374,1 milhões
99,26%

Demais grupos de
Ingressos e Saldo do
BF

0,74%

Nota 01 - Receitas Orçamentárias
Neste grupo em que os valores representaram 99,26% do total dos ingressos de 2017, observa-se que o
valor mais expressivo refere-se à receita vinculada que é composta pela Contribuição (CIDE) sobre a
Receita Operacional Bruta decorrente da prestação de Serviços de Telecomunicações - FUST, que
representa 76,50% das receitas orçamentárias arrecadadas, e destas, 30% é destinada a DRUDesvinculação de Receitas da União. Outro grupo representativo é o da arrecadação oriunda das
receitas decorrentes das Delegações dos Serviços de Telecomunicações que contribuíram com 22,48%.
As demais receitas representam 1,02%, sendo 0,93% (Multa LGT-Lei Geral das Telecomunicações) e
0,09% (Serviços Administrativos e Comerciais Gerais e Certificação).

Quadro 01 – Receitas Orçamentárias – Composição por Receitas
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Em R$1,00
Descrição das Receitas
Orçamentárias

Receitas de Contribuições –
CIDE
Receita Patrimonial – Delegação
de Serv. Públicos
Receitas de Serviços - Adm e
Comerciais Gerais
Outras Receitas Correntes Multas Adm. Contratuais e
Judiciais
TOTAL

% AV
2017

2017

% AV
2016

2016

% AH
2017-2016

1.051.191.232,78

76,50%

1.045.399.226,12

59,89%

0,55%

308.877.097,94

22,48%

693.263.766,65

39,72%

-55,45%

1.254.154,11

0,09%

1.156.542,08

0,07%

8,44%

12.810.362,87

0,93%

5.579.691,27

0,32%

129,59%

1.374.132.847,70

1.745.399.226,12

-21,27%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

As receitas orçamentárias ordinárias evidenciadas no quadro 02 abaixo representaram 22,95% do total do
grupo e referem-se à Desvinculação de Receita da União – DRU. O valor da CIDE foi de R$ 1.051,2
milhões e sobre ela incidiu 30% em conformidade com a EC nº 93/2016 que corresponde ao montante de
R$ 315,4 milhões.
A redução de 55,45% no grupo de Receita Patrimonial de Delegação de Serviços Públicos decorreu,
principalmente da receita de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços em razão de uma das
empresas vencedoras da Licitação nº 02/2014 - 4G ter antecipado o pagamento das parcelas vincendas no
período de 2017 a 2021, referentes a Outorga de Autorização para Exploração do SMP, que foram
recebidas no exercício de 2016. Outro fator foi o ingresso das primeiras parcelas do Leilão de Sobras que
aconteceram em 2016 além do fluxo normal de recebimento das parcelas dos Leilões de 4G.

Quadro 02 – Receitas Orçamentárias – Composição das Receitas Ordinárias e Vinculadas
Em R$1,00
Especificação
Receitas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Outros
Recursos
Vinculados a Fundos
(-) Deduções da Receita
Orçamentária

2017
1.374.132.847,70
315.363.000,43
1.058.843.151,71

% AV
2017
22,95%
77,06%

1.058.843.151,71
-73.304,44

2016
1.745.399.226,12
313.131.930,67
1.435.905.619,49

% AV
2016
17,94%
82,27%

1.435.905.619,49
-0,01%

-3.638.324,04

% AH 20172016
-21,27%
0,71%
-26,26%
-26,26%

-0,21%

-97,99%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Ressalta-se que as receitas de Multa LGT, Delegação de Serviços de Telecomunicações e a
Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações, recebidas pelo FUST, são destinações
legais de recursos arrecadados pelo FISTEL na fonte 178.
As deduções desse grupo de receitas referem-se a valores restituídos em decorrência de pagamentos
realizados a maior ao FUST e às retificações das receitas realizadas no decorrer do exercício.
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Em função das receitas destinadas legalmente pelo FISTEL ao FUST, relativas às Delegações, Multas
LGT e Certificações, terem sido inferiores a R$ 700 milhões, não houve em 2017 a necessidade de
aplicação 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.

Nota 02 - Transferências Financeiras Recebidas
As Transferências Financeiras Recebidas tratam de recursos recebidos para pagamentos de restituições
e eventuais obrigações do FUST. Abaixo quadro que evidencia tais recebimentos:

Quadro 03 – Transferências Financeiras Recebidas – Composição
Em R$1,00
Especificação
Transf. Financ. Recebidas
Resultantes Exec. Orçamentaria
Repasse Recebido
Independentes da Exec. Orç.
Transf. Receb. Pagto RP
Demais Transf. Recebidas
Mov. Saldos Patrimoniais

2017
130.409,18
101.000,00
101.000,00
29.409,18
0,00
10.276,47
19.132,71

% AV
2017
77,45%
100,00%
22,55%
34,94%
65,06%

2016
194.200,45
101.419,00
101.419,00
92.781,45
46.983,10
22.848,58
22.949,77

% AV 2016

52,22%
100,00%
47,78%
50,64%
24,63%
24,74%

% AH
2017-16
-32,85%
-0,41%
-0,41%
-68,30%
-100,00%
-55,02%
-16,63%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Nota 03 - Recebimentos Extraorçamentários
Quanto aos Recebimentos Extraorçamentários, conta Demais Recebimentos, decorreu da
movimentação de Débito e Crédito da conta Movimento de Saldos Patrimoniais, referentes às
Transferências Intragovernamentais para a Secretaria do Tesouro Nacional de saldos patrimoniais
resultantes da arrecadação do FISTEL e destinadas legalmente ao FUST, neste grupo destaca-se a
arrecadação de multas por atraso no pagamento de obrigação sobre crédito tributário.
. DISPÊNDIOS ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS
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:
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Transferências Financeiras
Concedidas
R$ 1.056,6 milhões
76,32%

Despesas
Extraorçamentárias
R$ 322,9 milhões

23,33%

Despesas
0,35%
Orçamentárias e Saldo
R$ 4,8 milhões

Nota 04 - Despesas Orçamentárias, Extraorçamentárias e Transferências Financeiras
Concedidas
Quadro 04 – Despesas Orçamentárias – Composição
Em R$1,00
Especificação
Despesas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Outros Recursos Vinculados a
Fundos

2017
101.000,00
0,00
101.000,00
101.000,00

% AV
2017

2016

% AV 2016

% AH
2017-16

100,00%

101.419,00
0,00
101.419,00

-0,41%
100,00%

-0,41%

100,00%

101.419,00

100,00%

-0,41%

Fonte: SIAFI 2017 e 2016
Legenda: AV-Análise Vertical e AH-Análise Horizontal.

Vinculadas – referem-se a detalhamento de crédito orçamentário para empenho, liquidação 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.

Despesas Extraorçamentárias - Outros Pagamentos Extraorçamentários - conta Transferência de
Arrecadação para Outra Unidade – evidência o valor da transferência em cumprimento ao 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
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