Relatório de acompanhamento da
Agenda Regulatória 2015-2016

Período 2016
(primeiro trimestre)

A Agenda regulatória para o período 2015-2016 reúne uma lista de temas a serem
formalizados por meio de regulamentos, planos e estudos. O acompanhamento trimestral da
agenda regulatória visa a dar ampla transparência e visibilidade a essas ações de
aprimoramento da regulação no setor de telecomunicações.
O acompanhamento é feito de modo a ser possível avaliar o nível de execução e de conclusão
da agenda. O nível de execução visa a medir o avanço de cada ação elencada. Essa avaliação é
feita por meio da ponderação de cada fase percorrida pela ação, conforme ilustra a figura 1.
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Figura 1. Metodologia de cálculo do nível de execução

Esse acompanhamento tem o objetivo de avaliar o esforço empreendido pela Agência na
execução de cada uma das ações que compõem a agenda. Nesse sentido, ao se atribuírem
pesos às ações regulatórias conforme as fases em que se encontravam, ver anexo I, tem-se
que o nível de execução estava em 28,9% (vinte e oito vírgula nove por cento)1 em 31 de
março de 2016, conforme figura 2.
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Figura 2. Nível de execução das ações regulatórias da Agenda 2015-2016
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Em 31 de dezembro de 2015, o nível de execução era de 26,8% (vinte e seis vírgula oito por cento).

Sob a ótica da conclusão, considera-se o percentual de itens efetivamente concluídos
(regulamentos, editais, planos, entre outros) relativamente à quantidade de itens que
compõem a agenda.
Relativamente ao 1º trimestre de 2016, pode-se verificar que o nível de conclusão das ações
estava em 12,9 % (doze vírgula nove por cento)2, conforme pode ser visto na figura 3 a seguir.
Este percentual considera todas as 31 (trinta e uma) ações previstas na Agenda Regulatória.
Entretanto, deste total, 22 (vinte e duas) estão previstas para serem concluídas até o final de
2016.
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Figura 3. Nível de conclusão das ações regulatórias da Agenda 2015-2016

A figura 4 mostra a localização, dentro da Agência, das ações previstas na Agenda Regulatória
2015-2016 em 31 de março de 2016 e ainda em andamento.
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Figura 4. Localização das ações em andamento
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Não houve mudança em relação à 31 de dezembro de 2015.
Em 31 de dezembro de 2015, os percentuais eram: 57,4% (cinquenta e sete vírgula quatro por cento)
na área técnica, 11,1% (onze vírgula um por cento) na Procuradoria e 31,5% (trinta e um vírgula cinco
por cento) no Conselho Diretor.
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A figura 5 mostra a distribuição das ações previstas na Agenda Regulatória 2015-2016, em 31
de março de 2016, conforme a situação processual.
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Figura 5. Distribuição das ações regulatórias conforme a situação processual

Anexo I. Situação das ações previstas na Agenda Regulatória 2015-2016 em 31 de março de 2016
METAS

MATÉRIA
2º/2015

1º/2016

SITUAÇÃO EM 31/3/2016
2º/2016

Elaborar posicionamento da Anatel para subsidiar Decreto de regulamentação
da neutralidade de rede prevista no MCI

Aprovação Final

Elaboração de Parecer pós CP pela Procuradoria

Reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações

Relatório de AIR

Estudo/Elaboração pela área técnica

Revisão dos Contratos de Concessão do STFC

Aprovação Final

Análise do Conselho Diretor pós CP

Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de infraestrutura
entre prestadores de serviços de telecomunicações

Aprovação Final

Proposta de Revisão do Plano Geral de Metas de Universalização - PGMU do
STFC
Reavaliação da regulamentação sobre acessibilidade

Consulta Pública

Elaboração de Parecer pré CP pela Procuradoria – Diligência Conselho
Diretor4

Aprovação Final

Análise do Conselho Diretor pós CP

Aprovação Final

Análise do Conselho Diretor pós CP

Relatório de AIR e
Consulta Pública

Aprovação Final

Estudo/Elaboração pela área técnica

Consulta Pública

Aprovação Final

Análise do Parecer pré CP da Procuradoria pela área técnica

Reavaliação dos procedimentos de acompanhamento e controle de
obrigações

Relatório de AIR

Consulta Pública e
Aprovação Final

Estudo/Elaboração pela área técnica

Reavaliação do modelo de gestão da qualidade de serviços de
telecomunicações

Relatório de AIR

Reavaliação da regulamentação de obrigação de universalização
Reavaliação da regulamentação de TUP

Reavaliação da regulamentação de pesquisa da qualidade percebida e da
satisfação dos usuários de serviços de telecomunicações

Relatório de AIR

Estudo/Elaboração pela área técnica

Aprovação Final

Concluído

Reavaliação da regulamentação sobre interrupções

Consulta Pública

Reavaliação do modelo de gestão de espectro

Relatório de AIR

Estudo/Elaboração pela área técnica

Reavaliação da regulamentação de uso de espectro

Aprovação Final

Análise do Parecer pós CP da Procuradoria pela área técnica

Consulta Pública e
Aprovação Final

Em Consulta Pública

Aprovação Final

Análise do Conselho Diretor pós CP

Reavaliação da regulamentação do Serviço de Acesso Condicionado - SeAC
Reavaliação da regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado

4

Aprovação Final

Análise do Parecer pré CP da Procuradoria pela área técnica

Frente às mudanças promovidas após a Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015 (Lei das Antenas), a área técnica sugeriu ao Conselho Diretor a realização de nova Consulta
Pública.

METAS

MATÉRIA

SITUAÇÃO EM 31/3/2016

Destinado ao Uso do Público em Geral - STFC
Reavaliação de critérios para isenção de outorga de serviços

Aprovação Final

Análise da Consulta Pública pela área técnica

Reavaliação do modelo de outorga e licenciamento de serviços de
telecomunicações

Relatório de AIR

Estudo/Elaboração pela área técnica

Reavaliação da regulamentação sobre controle de bens reversíveis

Relatório de AIR e
Consulta Pública

Aprovação Final

Estudo/Elaboração pela área técnica

Consulta Pública

Aprovação Final

Análise do Conselho Diretor pré CP

Reavaliação da regulamentação sobre interconexão

Consulta Pública

Relatório de AIR

(i) Em Consulta Pública (numeração de redes)
Reavaliação da regulamentação de numeração de redes de telecomunicações

Relatório de AIR

Reavaliação da regulamentação do Plano Geral de Contas

Relatório de AIR

(ii) Estudo/Elaboração pela área técnica (administração de recursos de
numeração)
Consulta Pública

Estudo/Elaboração pela área técnica

Reavaliação da regulamentação sobre a metodologia do fator X

Relatório de AIR

Consulta Pública e
Aprovação Final

Reavaliação da regulamentação de mercados relevantes

Relatório de AIR

Consulta Pública

Aprovação Final

Análise do Parecer pré CP da Procuradoria pela área técnica

Consulta Pública

Aprovação Final

Diligência à área técnica solicitada pelo Conselho Diretor sobre proposta
de Consulta Pública

Elaboração da regulamentação sobre homologação das Ofertas de Referência
de Produtos de Atacado
Desenvolver requisitos técnicos para a certificação de terminais fixos para
verificar o suporte ao protocolo IPv6

Análise do Parecer pré CP da Procuradoria pela área técnica

Aprovação Final

Reavaliação da regulamentação sobre certificação e homologação de
Produtos para Telecomunicações

Concluído

Relatório de AIR

Consulta Pública

Estudo/Elaboração pela área técnica

Reavaliação da regulamentação sobre exposição humana a campos
eletromagnéticos de radiofrequência

Relatório de AIR

Avaliação da regulamentação sobre acompanhamento de infraestruturas
críticas e mitigação de desastres

Aprovação final

Concluído

Consulta Pública e Aprovação
Final

Concluído

Disponibilização de espectro de radiofrequências para a prestação de serviços
de telecomunicações
Reavaliação do modelo de tratamento das Prestadoras de Pequeno Porte

Consulta Pública

Análise do Conselho Diretor pré CP

Relatório de AIR e
Consulta Pública

Estudo/Elaboração pela área técnica

