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Artigo 4º  
 
- Comentário: 
Como fica dentro dessa definição as questões referentes a receita com deslocamento, já que o 
cliente também poderá escolher a operadora que lhe oferecer a menor taxa de deslocamento para 
receber chamadas quando este estiver deslocado? 
 
- Sugestão  
Definir a área de registro como sendo: área geográfica contínua, tendo o mesmo limite geográfico 
estadual ou de uma área de tarifação,  o que for de maior abrangência. 
 
- Justificativa:  
Comodidade e simplicidade para o usuário e unificação tarifária  
 
Artigo 5o inciso 2, 
 
 
- Sugestão: 
 
Inciso 2º - O usuário do SMP, no exercício do seu direito de escolha deve selecionar a prestadora 
de STFC de sua preferência para encaminhamento de chamadas de Longa Distância a cada 
chamada por ele originada. 
 
Sugestão: 
Sugestão: Alterar no artigo 5o, inciso 2 
 
Inciso 2º - O usuário do SMP, no exercício do seu direito de escolha ou por opção prévia, deve 
selecionar a prestadora de LDN e LDI de sua preferência para encaminhamento de chamadas de 
Longa Distância a cada chamada por ele originada. 
 
- Justificativa 
Para melhor garantia de opção por parte do usuário, este 
 
 
 
Artigo 11 
 
Sugestão: Definir as condições de limpeza de faixa , inclusive prazo e custo 
 
Justificativa: Para evi tar impasse nas negociações  
 
 
 
Artigo 13o 
 
Comentário: 
 
 
Sugestão: eliminar parágrafo único 
A TUM deve ser medida no horário comercial e em rota direta. 
 
Justificativa: Horário de maior tráfego 
 



 
 
Artigo 30 parágrafo 2 
 
Comentário: Os temos de autorização adaptados, incluindo os direitos de uso da respectiva 
subfaixa de radiofrequência, prevista no artigo 11, incisos I.2 e II.2 , estão pelo prazo 
remanescente do antigo instrumento de concessão ou autorização, mantida a possibilidade de 
prorrogação. 
 
Sugestão: Os temos de autorização adaptados, incluirão os direiitos de uso da respectiva subfaixa 
de radiofrequência prevista no artigo 11, incisos I.2 e II.2, pelo prazo contido no artigo 12 deste 
regulamento, mantida a possibilidade de prorrrogação. 
 
Justificativa: As diversas empresas, hoje concessionárias do SMC, possuem, como prazos 
remanescentes do antigo instrumento de concessão, outorgados anteriormente, através de 
portarias com datas diferenciadas de vencimento. Sendo tais prazos unificados, existirá maior 
coerência entre as diversas fusões de empresa que agora permite essa nova regulamentação 
.Além de que, seria uma garantia a mais para que essa adaptação fosse conveniente, ao se passar 
uma empresa com segurança, através da concessão, para uma outorga mais precária, 
juridicamente falando, como ocorre com a autorização. 
 
 
 
 
Pré pago 
 
 
Comentário: Não foi explicitado nada sobre o pré pago na diretriz 
 
Sugestão: Explicitar as condições de prestação de serviço alternativo a exemplo do pré pago, face 
às dificuldades tecnológicas pelo fato das plataformas não serem padronizadas. 
 
 
- Justificativa: A escolha de csp a cada chamada vai obrigar o cliente a ter crédito em todas as 
operadoras, o que ele não deseja. Se a opção for a colocação de créditos na plataforma de 
serviço, isso não é possível,  já que disponibilizar todos os planos tarifários na plataforma é 
impossível tecnicamente. 
A escolha de carrier para o pré pago é portanto inviável a escolha de carrier para o pré pago é 
praticamente inviável. 
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