Nº 140, segunda-feira, 23 de julho de 2018
Nº 2.340-HABILITAR o Médico Veterinário THALITA DANELUZ
FRANCO, CRMV nº8454, para fornecer GUIA DE TRÂNSITO
ANIMAL das seguintes espécies (processo 21034.009730/2018-96)
1- EQUINA, ASININA e MUAR no Estado do Paraná;
2- BOVINA, BUBALINA, OVINA E CAPRINA exclusivamente para a
saída de eventos agropecuários no Estado do Paraná, destinados aos
municípios do Paraná.
Nº 2.341-HABILITAR o Médico Veterinário CRISTIAN CASSIO
BONFANTI, CRMV nº15928, para fornecer Guia de Trânsito Animal de
AVES no Estado do Paraná (processo 21034.010360/2018-30).
Nº 2.342-HABILITAR o Médico Veterinário THIAGO MOREIRA DE
JESUS, CRMV nº15148, para fornecer Guia de Trânsito Animal de
AVES no Estado do Paraná (processo 21034.010346/2018-36).
Nº 2.343-HABILITAR o Médico Veterinário JEAN EDUARDO
RUMPF, CRMV nº14706, para fornecer GUIA DE TRÂNSITO
ANIMAL das seguintes espécies (processo 21034.010352/2018-93)
1- EQUINA, ASININA e MUAR no Estado do Paraná;
2- BOVINA, BUBALINA, OVINA E CAPRINA exclusivamente para a
saída de eventos agropecuários no Estado do Paraná, destinados aos
municípios do Paraná.
Nº 2.344-HABILITAR o Médico Veterinário HELOISA ANGELA
BIERSTEKER DA COSTA, CRMV nº6666, para fornecer Guia de
Trânsito Animal de AVES exclusivamente na saída de eventos
agropecuários no Estado do Paraná (processo 21034.010348/2018-25).
Nº 2.345-HABILITAR o Médico Veterinário BRUNO DE PAULA
PIOVESAN, CRMV nº14641, para fornecer GUIA DE TRÂNSITO
ANIMAL das seguintes espécies (processo 21034.008242/2017-81)
1- EQUINA, ASININA e MUAR no Estado do Paraná;
2- BOVINA, BUBALINA, OVINA E CAPRINA exclusivamente para a
saída de eventos agropecuários no Estado do Paraná, destinados aos
municípios do Paraná;
3-AVES no Estado do Paraná;
4-REVOGAR Portaria 272 de 14/06/2017.
Nº 2.347-CANCELAR A HABILITAÇÃO do Médico Veterinário
ALENCAR AUGUSTO CRESPÃO, CRMV-PR 12931, de acordo com
o item VII do Art. 9º da instrução Normativa nº22 de 20/06/2013,
revogando
a
Portaria
nº351
de
08/06/2015
(processo
21034.010380/2018-19).
Nº 2.348-CANCELAR A HABILITAÇÃO do Médico Veterinário
FRANCIANE NOTTO, CRMV-PR 7234, de acordo com o item VII do
Art. 9º da instrução Normativa nº22 de 20/06/2013, revogando a Portaria
nº658 DE 15/04/2008 e nº75 de 23/03/2012 (processo
21034.010379/2018-86).
Nº 2.349-CANCELAR A HABILITAÇÃO do Médico Veterinário
ANDRINE GRACIELA HACHMANN, CRMV-PR 5895, de acordo
com o item VII do Art. 9º da instrução Normativa nº22 de 20/06/2013,
revogando
a
Portaria
nº472
de
05/03/2008
(processo
21034.010382/2018-08).
JULIANA AZEVEDO CASTRO BIANCHINI

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
RESOLUÇÃO Nº 694, DE 17 DE JULHO DE 2018
Altera o Plano Geral de Metas de
Competição - PGMC, aprovado pela
Resolução nº 600, de 8 de novembro de
2012; o Regulamento de Remuneração pelo
Uso de Redes de Prestadoras do Serviço
Telefônico Fixo Comutado - STFC,
aprovado pela Resolução nº 588, de 7 de
maio de 2012; o Regulamento de
Remuneração pelo Uso de Redes de
Prestadoras do Serviço Móvel Pessoal SMP, aprovado pela Resolução nº 438, de
10 de julho de 2006; a Resolução nº 396,
de 31 de março de 2005; o Regulamento de
Aplicação de Sanções Administrativas,
aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de
maio de 2012; revoga a Resolução nº 437,
de 8 de junho de 2006; e dá outras
providências.
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo
art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações,
aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras para
o incentivo e a promoção da concorrência no setor de
telecomunicações, nos termos da Constituição Federal, da Lei Geral
de Telecomunicações nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e da Lei nº
12.529, de 30 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO a necessidade de estimular a competição
ampla, livre e justa entre as empresas exploradoras de serviços de
telecomunicações, com vistas a promover a diversidade dos serviços
com qualidade e a preços acessíveis à população, conforme disposto
no art. 3º, IX, do Decreto nº 4.733, de 10 de junho de 2003;
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CONSIDERANDO que, para desenvolver a competição, as
prestadoras de serviço de telecomunicações de interesse coletivo
deverão disponibilizar suas redes a outras prestadoras de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo, nos casos e condições fixados
pela Anatel, nos termos do art. 155 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997;
CONSIDERANDO os comentários recebidos decorrentes da
Consulta Pública nº 35, de 7 de dezembro de 2016, publicada no
Diário Oficial da União do dia 7 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO os comentários recebidos decorrentes da
Consulta Pública nº 37, de 7 de dezembro de 2016, publicada no
Diário Oficial da União do dia 7 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião nº
854, de 12 de julho de 2018;
CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº
53500.207215/2015-70, resolve:
Art. 1º Incluir o inciso VIII ao art. 1º do Plano Geral de
Metas de Competição - PGMC, aprovado pela Resolução nº 600, de
8 de novembro de 2012, nos termos da redação abaixo:
"VIII - diretrizes para a homologação de ofertas e adoção de
controle de preços no mercado de atacado."
Art. 2º Incluir o art. 2º-A ao Capítulo I do Plano Geral de
Metas de Competição - PGMC, aprovado pela Resolução nº 600, de
8 de novembro de 2012, nos termos da redação abaixo:
"Art. 2º-A. A assunção de compromissos de implantação de
infraestrutura de redes por prestadoras de serviços de
telecomunicações no âmbito de políticas públicas ou outras ações
regulatórias poderá ensejar a adoção de medidas regulatórias
assimétricas com vistas ao incentivo ou promoção da competição."
Art. 3º Dar nova redação aos incisos V e XII do art. 4º do
Plano Geral de Metas de Competição - PGMC , aprovado pela
Resolução nº 600, de 8 de novembro de 2012, passando a vigorar nos
termos da redação abaixo:
"Art. 4º ........................................................
V - Infraestrutura: servidão administrativa, duto, subduto,
poste, torre, mastro, armário, estrutura de superfície e estruturas
suspensas que dê suporte à prestação de serviço de telecomunicações;
e,
XII - Oferta de Referência ou Oferta de Referência dos
produtos no Mercado de Atacado (ORPA): Oferta pública isonômica
e não discriminatória que estabelece condições para contratação de
produtos no Mercado de Atacado, devendo ser homologada pela
Anatel;"
Art. 4º Incluir os incisos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXII, XXIII e XXIV ao art. 4º do Plano Geral de Metas de
Competição - PGMC, aprovado pela Resolução nº 600, de 8 de
novembro de 2012, nos termos da redação abaixo:
"Art. 4º ........................................................
XV - Prestadora de Pequeno Porte: Grupo detentor de
participação de mercado nacional inferior a 5% (cinco por cento) em
cada mercado de varejo em que atua;
XVI - Ponto de Troca de Tráfego (PTT): solução de rede
com o objetivo de viabilizar a interconexão para tráfego de dados
entre redes de telecomunicações de diferentes Prestadoras que
utilizam diferentes regimes de remuneração e de roteamento de
tráfego;
XVII - Interconexão para Trânsito de Dados: Interconexão
para troca direta de dados e para cursar tráfego destinado a redes de
terceiros não diretamente ligadas, inclusive para viabilizar o
provimento de conectividade à Internet;
XVIII - Interconexão para Troca de Tráfego de Dados
(peering): Interconexão para a troca direta de dados, com tráfego
originado e terminado nas redes das partes ou nas redes a elas
interconectadas por meio do provimento de Interconexão para
Trânsito de Dados, com ou sem remuneração entre as partes;
XIX - Replicabilidade: característica de uma Oferta de
Referência permitir ao prestador solicitante de Produto de Atacado
competir de forma justa no mercado de varejo;
XX - Oferta de entrada: Oferta varejista de prestação do
serviço que gere a menor despesa mensal para o usuário,
considerando as ofertas individuais e conjuntas de planos de serviço
e promoções amplamente disponíveis ao público e desconsiderando as
ofertas subsidiadas ou que não sejam ofertadas por livre iniciativa da
prestadora;
XXI - Custos de Varejo Evitáveis: custos que uma prestadora
deixa de incorrer ao negociar o insumo no atacado;
XXII - Modelo de Custos Top-Down: método de modelagem
em que se calculam os custos unitários dos serviços de
telecomunicações prestados com base nos dados reais históricos das
prestadoras;
XXIII - Modelo de Custos Totalmente Alocados (FAC Fully Allocated Costs): modelo de apuração de custos no qual todos
os custos contábeis da operadora, inclusive o custo de capital, são
distribuídos segundo princípios de causalidade a todos os serviços por
ela oferecidos, conforme Regulamento de Separação e Alocação de
Contas (RSAC), aprovado pela Resolução nº 396, de 31 de março de
2005; e,
XXIV - HCA (Base de Custos Históricos): conjunto de
informações sobre ativos, passivos, receitas e despesas registradas
segundo padrão contábil aceito, que são utilizados como referência
para apuração dos custos operacionais e custo de capital dos serviços
ofertados pelo Grupo. Os custos históricos dos ativos que compõem a
HCA são determinados em geral pelo seu valor bruto de aquisição ou
construção obtidos dos registros contábeis e subtraído o valor da
depreciação ou da amortização acumulada;"
Art. 5º Incluir o Capítulo IV ao Título I do Plano Geral de
Metas de Competição - PGMC, aprovado pela Resolução nº 600, de 8 de
novembro de 2012, passando a vigorar nos termos da redação abaixo:
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"CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA CATEGORIZAÇÃO DOS
MERCADOS
Art. 4º-A A Anatel poderá estabelecer medidas assimétricas
de maior ou menor intensidade nos mercados relevantes de atacado
com base no nível de competição municipal dos mercados de varejo,
identificados nos estudos conduzidos segundo as diretrizes do Anexo
III, utilizando as seguintes categorias:
I - Categoria 1: municípios competitivos;
II - Categoria 2: municípios potencialmente competitivos;
III - Categoria 3: municípios pouco competitivos; e,
IV - Categoria 4: municípios não competitivos.
Parágrafo único: A Anatel observará aspectos referentes à
concentração de mercado, ao potencial de demanda, à infraestrutura e
à penetração dos serviços, entre outros aspectos que, a seu critério,
julgar necessários para realizar a categorização de municípios.
Art. 4º-B A Anatel poderá estabelecer obrigações
diferenciadas para as Prestadoras de Pequeno Porte, inclusive com
base nas categorias do artigo anterior."
Art. 6º Dar nova redação ao Parágrafo único do art. 6º do
Plano Geral de Metas de Competição - PGMC, aprovado pela
Resolução nº 600, de 8 de novembro de 2012, passando a vigorar nos
termos da redação abaixo:
"Art. 6º ........................................................
Parágrafo único. O Mercado Relevante deverá atender o
triplo teste, ou seja, apresentar, cumulativamente, as seguintes
condições para ser considerado, no âmbito do PGMC, objeto de
regulação assimétrica ex ante:"
Art. 7º Dar nova redação ao art. 7º do Plano Geral de Metas
de Competição - PGMC, aprovado pela Resolução nº 600, de 8 de
novembro de 2012, passando a vigorar nos termos da redação
abaixo:
"Art. 7º Para definição dos Mercados Relevantes serão
considerados produtos de atacado e de varejo identificados conforme
diretrizes estabelecidas no Anexo IV a este Regulamento."
Art. 8º Dar nova redação ao § 1º do art. 10 do Plano Geral
de Metas de Competição - PGMC, aprovado pela Resolução nº 600,
de 8 de novembro de 2012, passando a vigorar nos termos da redação
abaixo:
"Art. 10. ........................................................
§ 1º A Anatel adotará as diretrizes metodológicas dispostas
no Anexo III a este regulamento para identificar Grupos com PMS
nos Mercados Relevantes."
Art. 9º Dar nova redação ao art. 11 do Plano Geral de Metas
de Competição - PGMC, aprovado pela Resolução nº 600, de 8 de
novembro de 2012, passando a vigorar nos termos da redação
abaixo:
"Art. 11. A designação de Grupo com PMS em Mercado
Relevante será feita por meio de publicação de Ato de competência
exclusiva do Conselho Diretor da Anatel."
Art. 10. Dar nova redação ao caput, inciso II, e aos §§ 2º e
3º do art. 13, todos do Plano Geral de Metas de Competição - PGMC,
aprovado pela Resolução nº 600, de 8 de novembro de 2012,
passando a vigorar nos termos da redação abaixo:
"Art. 13. As Medidas Regulatórias Assimétricas relacionadas
no Anexo IV a este Plano serão aplicadas aos Grupos com PMS em
cada Mercado Relevante definidos no Ato de que trata o art. 11.
........................................................
II - Especificidades de cada Mercado Relevante;
........................................................
§ 2º A Anatel reavaliará a cada 4 (quatro) anos os Mercados
Relevantes e as Medidas Regulatórias assimétricas relacionadas no
Anexo IV a este Plano, bem com os detentores de Poder de Mercado
Significativo.
§ 3º A Anatel poderá modificar, de ofício ou a pedido do
Interessado, a relação das Medidas Regulatórias Assimétricas,
mediante a alteração do Anexo IV a este Plano, desde que
previamente submetida a Consulta Pública, caso estas não tenham
sido suficientes para incentivar e promover a livre, ampla e justa
competição nos Mercados Relevantes, ou já não sejam mais
necessárias."
Art. 11. Incluir o inciso VII ao § 1º e o § 4º ao art. 13 do
Plano Geral de Metas de Competição - PGMC, aprovado pela
Resolução nº 600, de 8 de novembro de 2012, passando a vigorar nos
termos da redação abaixo:
"Art. 13.
........................................................
VII - Nível de competição nos mercados de varejo.
........................................................
§ 4º A Anatel poderá rever, de ofício, os grupos detentores
de PMS nos casos de cisão, fusão, incorporação ou transferência de
controle do grupo ou prestadora integrante."
Art. 12. Dar nova redação ao art. 36 do Plano Geral de
Metas de Competição - PGMC, aprovado pela Resolução nº 600, de
8 de novembro de 2012, passando a vigorar nos termos da redação
abaixo:
"Art. 36. Os Grupos com PMS em Mercados Relevantes de
Atacado devem manter a contratação da Entidade Supervisora de
Ofertas de Atacado para a implantação e operacionalização do
Sistema de Negociação das Ofertas de Atacado com o objetivo de
intermediar o processo, de forma isonômica e não discriminatória,
relativo à contratação de produtos no atacado ofertados pelos Grupos
detentores de PMS."
Art. 13. Incluir o § 3º ao art. 36 do Plano Geral de Metas de
Competição - PGMC, aprovado pela Resolução nº 600, de 8 de
novembro de 2012, nos termos da redação abaixo:
"§ 3º O Grupo com PMS de atuação regional poderá
submeter à Anatel pedido de dispensa parcial ou integral da obrigação
prevista neste artigo, mediante a demonstração da sua realidade e da
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