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Acompanhamento de Consulta Pública

Contribuição

CONSULTA PÚBLICA 241

Item
Artigo 1º - III
III – substituição de instrumentos de concessão e autorização de prestadoras de SMC por
autorizações de SMP.

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 1º - III

Hipótese de substituição de instrumentos de concessão e autorização de prestadoras de SMC
por autorizações de SMP, será considerada à  luz de instrumentos que claramente demonstrem
não haver o comprometimento do equilibrio econômico-financeiro dos atuais contratos que
regem  a prestação dos serviços pelas concessionárias ou autorizadas do SMC.;

Justificativa
O parágrafos I,II e II do artigo 1º deverão estar plenamente esclarecidos por ocasião do
lançamento da licitação das licenças do PCS de modo a que os interessados possam com
clareza avaliar os riscos e oportunidades do SMP.

Item
Artigo 2º
Estas diretrizes levam em conta a legislação vigente aplicável, em especial:

I – a Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997 – LGT;

II – o Plano Geral de Outorgas – PGO, aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 2 de abril de 1998;

III – o Decreto n.º 2.617, de 5 de junho de 1998, que dispõe sobre a composição do capital
social de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações;

IV – o Regulamento de Licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de
Telecomunicações e de Uso de Radiofreqüência, aprovado pela Resolução n.º 65 da Anatel, de
29 de outubro de 1998;

V – o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 73 da
Anatel, de 25 de novembro de 1998;

VI – o Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 101 da Anatel, de
4 de fevereiro de 1999;

VII – o Regulamento sobre Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de
Equipamentos ou Materiais pelas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado
pela Resolução n.º 155 da Anatel, de 5 de agosto de 1999;
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VIII – a Norma n.º 7/99 – Anatel, que dispõe sobre os “Procedimentos administrativos para
apuração e repressão das infrações da ordem econômica e para o controle dos atos e
contratos no setor de telecomunicações”, aprovada pela Resolução n.º 195 da Anatel, de 7 de
dezembro de 1999; e

IX – a Resolução n.º 227, da Anatel, de 26 de junho de 2000, que destina faixas de
radiofreqüência para implantação de sistemas de telecomunicações móveis terrestres.

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 2º

incluir na relação de documentos apresentada:

X - Resolução 40 de 23/07/1998 - Regulamento Geral de Interconexão

XI- Resolução 68 de 20/11/98 - Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de
Uso de Radio Frequencia.

Justificativa
Ainda que o texto não seja conclusivo, Os  documentos acima indicados, sinalizam um
importante balizamento quanto aos limites de  alterações que a Anatel esteja pretendo efetuar
na regulamentação do SMP.

Item
Artigo 4º - I
I – Área de Registro: área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde é prestado o SMP,
tendo o mesmo limite geográfico de uma área de tarifação do Serviço Telefônico Fixo
Comutado destinado ao uso do público em geral – STFC; e

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 4º - I

Alteração na definição de Área de Registro:
Sugerimos considerar a seguinte definição:
I – Área de Registro: área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde é prestado o SMP,
tendo o mesmo  limite geográfico de uma área de tarifação do Serviço Telefônico Fixo
Comutado destinado ao uso do público em geral – STFC e correspondente a uma  Área de
Numeração Fechada

Justificativa

Justificativas:
Considerando a  exposição de motivos que segue e ainda que a  Anatel, está efetivamente em
processo de revisão das áreas de tarifação do STFC  (Ato - nº 3940 de 02/07/1999), a Tess
S/A solicita que as áreas de tarifação sejam definidas no mínimo, como equivalentes as áreas
de numeração fechadas adotadas tanto pelo STFC quanto pelo SMC.
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As principais razões que fundamentam o pleito são:

- A utilização do código de seleção de prestadora (CSP), não é um procedimento de  fácil
entendimento e utilização pelo usuário em geral.
É significativo o número de depoimentos que ratificam essa realidade junto aos usuários.

- A utilização incorreta do CSP, gerando erro no encaminhamento das chamadas é fator de
degradação de indicadores de qualidade.

- Considerando o interesse de tráfego  telefônico no país , é possível argumentar que:
Chamadas locais e intra-áreas de uma mesma área de prestação de serviço telefônico,
correspondem a uma faixa  entre 70  % a 90% do tráfego total.
O interesse de tráfego reflete em geral  o interesse macro econômico das regiões.

-  A adoção de um modêlo, que estabeleça a correspondência direta entre  as áreas de registro
com as  áreas de numeração fechadas possibilitará  um tratamento,  o  mais isonômico para os
usuários, sejam êles residentes em grandes centros, tal como a cidade de São Paulo ( cerca
de 18.000.000 de habitantes em uma única área de numeração 011) ou em  centros de menor
porte.

Considerando a figura do interesse de tráfego conforme o  argumentado, será dado aos
usuários, um tratamento e oportunidades equivalentes  tanto na forma de completamento de
chamadas ( extensão de dígitos) quanto no custo das mesmas.

- Tal fato não se verificará, caso a Anatel venha a adotar modelo que contemple pluralidade de
áreas de registros num mesmo código de numeração fechada. Este fato poderá caracterizar
um tratamento não isonômico e portanto de caracter discriminatório.

- Entre as atuais operadoras do SMC há uma inegável tendência, de adoção da tarifa de uso
público tipo local (VC1), em substituição a tarifa de uso público (VC2), para macro regiões e
mesmo para toda a área de prestação do serviço SMC, o que em si já justificaria uma definição
de área de registro mais ampla, estabelecendo por exemplo uma correlação entre área de
registro e limite geógrafico de um Estado da Federação.
Há portanto uma clara tendência de se adotar de fato no SMC um critério de uma área de
tarifação única para o conjunto de áreas de registro que se tenham implantado, estabelecendo
a área de numeração fechada com o  limite mínimo a ser considerado.

- Considerada a hipótese de migração para o SMP, não nos parece coerente  que os usuários
do atual  SMC, venham a ser compelidos a adotar novos procedimentos de utilização do
serviço, com a inclusão de código de seleção de prestadora, sem qualquer benefício direto ou
indireto e sim prejudicados.

- A eventual alegação de que o usuário do SMC, não está se beneficiando da redução de
tarifas fruto da introdução do CSP, na rede do SFTC, não se sustenta. Em diversas regiões
chamadas tipo VC2 via o SMC apresentam tarifas com valores inferiores aqueles  praticados
pelas operadoras do STFC.

Esta é uma tendência que irá fatalmente se generalizar, principalmente pela popularização dos
planos com  tarifas plenas (flat rates) e pela competição das novas operadoras do SMP, que
para conquistarem massa de usuários deverão estabelecer novos patamares de preços para a
prestação do serviço de voz
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- O usuário pré-pago, que é maioria absoluta  nas principais operadoras do SMC, utiliza o
serviço de voz prioritariamente para a realização de chamadas locais e dentro de área macro
econômica de sua região e em geral realizando chamadas à cobrar. A introdução de CSP para
esses usuários além de dificultar o seu entendimento , tornará   a  oferta do serviço um
processo de grande complexidade  e poderá demandar soluções de adequação que venham a
se mostrar inviáveis, comprometendo o pretendido direito de opção de escolha.

- Ainda que respeitando o desejo de convergência com rede do STFC, pretendido pela Anatel,
que exigirá inclusive revisão nas definições contidas no PGO, a topologia de redes do SMC e
certamente do futuro SMP é tal que uma Central de Comutação e Controle (CCC) atende a
mais de uma atual área de tarifação do STFC, estando em geral associada a uma área de
numeração fechada.  Não respeitar esta característica poderá levar a  situações no mínimo
estranhas. Uma chamada originada na rede do SMP poderá ter que ser encaminhada a uma
central de longa distancia do STFC e retornar a esta mesma central de origem do SMP.  Será a
instituição do direito de cobrança pelo direito de passagem.

Item
Artigo 5º - § 1º
§1º A comunicação originada em uma Área de Registro do SMP e destinada a ponto localizado
fora desta constitui STFC na modalidade Longa Distância Nacional ou Internacional.

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 5º - § 1º

A definição apresentada não observa a legislação existente a respeito de STFC, qual seja o
Decreto nº 2534 de 02/04 de 1998, que estabelece o Plano Geral de Outorgas.

A definição de STFC existente de acordo com o PGO é: " serviço de telecomunicações que,
por meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre PONTOS
FIXOS determinados, utilizando-se processos de telefonia.",

A edição de regulamentação pela Anatel, ora em análise, não pode usar outra definição que
não seja essa, constante expressamente de lei;

Em razão disso, sugere-se que toda  e qualquer referência ao STFC existente no texto
submetido à consulta pública, por se tratar de serviço aplicável única e exclusivamente a
serviços de telefonia FIXA,   seja substituida por expressão compatível com a prestação de
serviço de telefonia móvel .

Assim o fazendo, ocorrerão apenas as mudanças necessárias para a regulamentação de um
serviço móvel e para a  adaptação dos contratos de concessão e autorização do SMC, sem se
alterar o objeto contratual, nem emprestar à definição constante de lei (STFC) sentido diverso
daquele que lhe foi atribuido.

Note-se que a substituição deve se dar tanto para casos em que a referência é expressa,
como, por exemplo, no §1º do artigo 5º, como nos casos em que se pode alterar a prestação
do serviço com características essenciais de telefonia móvel, para serviços prestados como se
fossem de telefonia fixa.
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Justificativa

Considerando-se que a  CP 241 tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes para
implementação do Serviço Móvel Pessoal, como sucedâneo do Serviço Móvel Celular e que,
para tanto, cria definições dos serviços a serem prestados pelas operadoras e cuida
especificamente da adaptação dos contratos de concessão celebrados com a União Federal,

Considerando-se que a adaptação dos contratos não pode prejudicar o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos de concessão que rege a prestação dos serviços pelas
concessionárias;

Considerando-se que dentre todas as alterações e adaptações sugeridas na Consulta Pública
ora examinada, não se vislumbra qualquer indício de alteração do serviço móvel (celular ou
pessoal) de forma a criar uma nova modalidade de prestação de serviço telefônico  que não
seja MÓVEL;

Considerando-se que já há legislação em pleno vigor, tratando do Serviço Telefônico Fixo
Comutado, o Plano Geral de Outorgas, aprovado pelo Decreto 2534 de 02 de abril de 1998, o
qual além de definir essa modalidade,  estabelece que esta é a única na qual se presta  serviço
telefônico sob regime público.

Considerando-se que em função dessa disposição do PGO, todos os demais serviços de
telecomunicações são prestados em regime jurídico privado, inclusive aqueles que hoje são
objeto dos contratos de concessão celebrados com a União Federal no curso do processo de
privatização das telecomunicações no Brasil.

O fato de tais serviços serem prestados sob regime jurídico privado, obedecendo os princípios
constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência, bem como repita-se a equação
econômica financeira que resultou do preço pago pela concessão, que deve sempre ser
respeitada, fundamentam o entendimento de que novas regras não poderão jamais alterar tais
situações.

Item
Artigo 5º - § 2º
§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.

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 5º - § 2º

A Tess S/A. sugere seja considerada a seguinte redação ao item.

§ 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, por
opção prévia ou a cada chamada por ele originada.

Justificativa

Justificativa:
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Além dos comentários já apresentados em relação ao Artigo 4, que permanecem válidos para
as justificativas deste Artigo 5, é importante ainda destacar:

Sem comprometer o direito do usuário, de escolha da Prestadora de STFC para o
encaminhamento de suas chamadas de longa distância, a opção de escolha prévia  ora
sugerida, possibilitará ao menos que todas as Prestadoras possam competir em  condições de
igualdade, na conquista do usuário, pela oferta de serviços com qualidade e com efetivas
vantagens (menor custo) para o usuário.

A opção de escolha prévia, legalmente instituída, atenuará  sobremaneira a atual realidade,
onde  aspectos subjetivos, tal como o efeito subliminar de um determinado  código de seleção
de prestadora  (CSP), visto aqui por exemplo como o do código 21 e o poder econômico, visto
aqui entre outras como a maior capacidade de exposição junto a  mídia, atuam como  os
principais agentes na decisão de escolha pelo usuário  para o  encaminhamento de suas
chamadas de longa distancia.

O encaminhamento de chamadas termindadas em usuário roaming , fica corretamente
equacionado.

A permanecer o modêlo atualmente adotado, haverá,  não temos dúvidas,  o grave risco de
concentração dos serviços de telecomunicações no país, entre uns poucos grupos
econômicos, necessáriamente não comprometidos com o País, fato que não temos dúvidas
não representa o desejo da Anatel nem da sociedade brasileira.

Reiteramos a importancia da competição plena, como o maior número possível de Prestadoras,
respeitado a viabilidade econômico financeira das prestadoras e o  benefício da sociedade em
geral, preservados verdadeiros critérios de prestação de serviços com qualidade, critérios
esses que sejam sempre  objetivos e que possibilitem a a Anatel cumprir com a sua mais
importante missão qual seja a de zelar pelo interesse da  sociedade brasileira.

O instrumento da escolha prévia deverá ser regulamentado pela Anatel.

Item
Artigo 11
O espectro de radiofreqüências destinado à prestação do SMP fica subdividido nas seguintes
subfaixas:

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 11

Inclusão de texto:

A Anatel definirá  no edital do SMP as condições e prazos de liberação das frequências
mencionadas no artigo.

Justificativa
Segundo o Plano de atribuição , destinação e distribuição de faixas de frequências no Brasil, as
frequências mencionadas no artigo 11  I.2, II.2, III, IV e V, já são utilizadas por  sistemas rádio
analógico e digital ponto a ponto no serviço fixo conforme Portarias MC n.º 462/75 e MC n.º
66/96.
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Item
Artigo 12
O direito de uso de radiofreqüência associado ao SMP será outorgado pelo prazo de 15
(quinze) anos, prorrogável uma única vez por igual período, observadas as seguintes
condições:

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 12

Alteração do texto:
O direito do uso de radio frequência associado ao SMP será outorgado pelo prazo de 20 anos,
prorrogável uma única vez por igual período, observadas as seguintes condições:

Justificativa
Em conformidade com o artigo n.º 98 da Resolução n.º  65 de 29/10 /1998

Item
Artigo 13 - Parágrafo único

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 13 - Parágrafo único

Sugerimos a eliminação do parágrafo.

Não sendo esse o entendimento da Anatel, sugerimos alternativamente, que o texto do
parágrafo,  torne claro que a obrigatoriedade de obediência a limite de valores máximos e a
critérios de reajustes refere-se a  Planos de Serviço  Básicos das concessionárias ou
autorizadas do SMC.

Justificativa
Considerando que a proposta do SMP é de liberdade de preços, é justo estabelecer as
mesmas condições de prestação de serviço entre as Prestadoras do SMP, sejam elas novas
prestadoras ou  Concessionárias ou Autorizadas  do SMC que venham a optar por adaptar
seus contratos para autorizações do SMP. Evita-se no mínino o risco do tratamento
discriminatório.

Item
Artigo 15
A remuneração pelo uso das redes será pactuada entre as prestadoras, observado o disposto
no art. 152 da LGT e na regulamentação.

Autor
Tess S/A
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Contribuição
Artigo 15

Sugerimos considerar o seguinte texto.
Os valores máximos de remuneração de rede das  prestadoras do SMP, será objeto de
informação a ser apresentada juntamente com a proposta comercial de participação no
processo de licitação das autorizações do SMP eterá por base um valor máximo permitido por
área de prestação do SMP.

As prestadoras do SMC, cujos instrumentos de concessão ou autorização tenham previsto
valores máximos para remuneração de suas redes, bem como os respectivos critérios de
reajuste, continuarão obrigadas a obedecer tais limites, nos termos do art.129 da LGT.

Justificativa
Justificativa:

A remuneração pelo uso de redes do SMP, constituindo-se o valor unitário máximo para
remuneração de uso de rede móvel pessoal, definido para horário comercial.
Considerando-se que a adaptação dos contratos não pode prejudicar o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos que regem  a prestação dos serviços pelas concessionárias ou
autorizadas do SMC;

O fato de tais serviços serem prestados sob regime jurídico privado, obedecendo os princípios
constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência, bem como repita-se a equação
econômica financeira que resultou do preço pago pela concessão, que deve sempre ser
respeitada, fundamentam o entendimento de que novas regras não poderão jamais alterartais
situações.

Não se vislumbra qualquer condição de alterar os critérios de  remuneração pelo uso de redes
para aquelas prestadoras do SMC, que decidam migrar para adaptação de seus contratos para
autorização do SMP.

Item
Artigo 15 - Parágrafo único
Parágrafo único.  O somatório das remunerações pelo uso das redes envolvidas em uma
comunicação deve ser menor ou igual ao preço de público cobrado efetivamente do usuário,
considerando-se os descontos oferecidos pela prestadora.

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 15 - Parágrafo único

Sugerimos considerar o seguinte texto

O somatório das remunerações pelo uso de redes diretamente envolvidas em uma
comunicação do serviço móvel pessoal - SMP, deve ser igual ou menor ao preço de público
cobrado efetivamente do usuário do SMP para o estabelecimento da chamada.

Justificativa
A Consulta Pública trata das diretrizes de implantação do serviço móvel pessoal sucedâneo do
servico móvel celular. Como tal a prestação do serviço SMP deverá ser regulada tendo com
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base critérios de estabelecimento de preços dos serviços de forma livre, sem guardar qualquer
relação com tarifas e valores praticados no STFC e de acordo com as caracteristicas de um
serviço móvel.

Os conceitos de convergência com rede de STFC pretendidos devem ser aqueles possíveis
tendo em vista a evolução tecnológica da plataformas de serviços.

Sob nenhuma hipótese pode-se considerar que  convergência com rede de STFC venha a
descaracterizar as caracteristicas do SMC e do SMP, quanto as condiçoes técnicas, ao regime
jurídico adotado e muito especialmente quanto a política dos preços de serviços.

Item
Artigo 17
A prestadora cumprirá as metas de qualidade fixadas pela Anatel para o SMP, nos termos da
regulamentação.

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 17

Inclusão no texto:
A prestadora cumprirá as metas de qualidade fixadas pela Anatel para o SMP, nos termos da
regulamentação constante do Edital de licitação do SMP.

Justificativa
Para maior clareza, quanto aos compromissos inerentes a prestação do serviço SMP.

Item
Artigo 18 - Parágrafo único
Parágrafo único.  Será estabelecido cronograma para a implementação do disposto no caput
em relação às prestadoras de SMC que adaptarem seus instrumentos de concessão e
autorização, na forma do art. 30.

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 18 - Parágrafo único

Incluir no texto conforme abaixo:

O cronograma de implementação será parte integrante do termo de migração das
concessionárias do SMC para o SMP.

Justificativa
É imprescindível que a Anatel torne claro o pretendido conceito de convergência com rede de
STFC, de modo a que os interessados possam ter noção da abrangência pretendida e assim
avaliar os riscos e custos envolvidos e a conveniência de migração para uma autorização do
SMP.
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O SMC apresenta características próprias que o distinguem de um STFC e que não podem ser
adaptados, sob pena de descaracterizar o serviço e / ou o comprometimento de investimentos
realizados e que certamente irão inibir qualquer analise voltada a possível migração.

A definição de um cronograma detalhado para implementação deve ser estabelecido a priori
por ocasião do lançamento do edital do SMP.

Reiteramos o nosso entendimento que estaremos considerando a convergência com o STFC,
aquela passível e  possível de ser implementada em função evolução tecnológica da
plataformas e que não venham afetar o equilibrio ecomômico financeiro do negócio.

A definição de um cronograma detalhado para implementação deve ser estabelecido a priori
por ocasião do lançamento do edital do SMP.

Item
Artigo 19
É obrigatório que a rede da prestadora de SMP possibilite o atendimento de seus usuários,
inclusive visitantes, nas localidades atendidas por ela, em sua Área de Prestação.

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 19

inclusão no texto

É obrigatório que a rede da prestadora de SMP possibilite o atendimento de sues usuários,
inclusive visitantes, nas localidades atendidas por ela, em sua Área de Prestação, respeitado o
padrão tecnológico.

Justificativa
respeita-se o texto apresentado na Súmula nº1 que trata das condições de oferecimento do
roaming.

Item
Artigo 21 - § 4º
§4º As empresas licitantes que disputarem a autorização na Subfaixa “C” se obrigam a iniciar a
prestação do serviço até 30 de junho de 2001 ou seis meses após a assinatura do Termo de
Autorização, valendo o que ocorrer por último.

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 21 - § 4º

As condiçoes que caracterizem o início de serviço deverão ficar definidas no edital do SMP
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O não cumprimento do prazo estabelecido pela prestadora do SMP para início do serviço será
obejto de multa pecuniára estabelecida no edital do SMP

Justificativa
Faz-se necessário o conhecimento prévio do que seja " inicio de serviço".

O não cumprimento da data de início de serviço, pode prejudicar interesse de terceiros,
devendo portanto ser respeitada.

Item
Artigo 30 - § 1º
§1º Consideram-se adaptados os instrumentos de concessão ou autorização quando assinado
o Termo de Autorização do SMP.

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 30 - § 1º

Inclusão no texto:

Deverá ser tornar explicito que a adaptação será instrumentalizada considerando a autorização
para pretação do SMP e que este SMP, incluíra a prestação de serviço de completamento de
chamadas de longa distancia nacional e internacional.

Justificativa
A abrangência do Termo de Autorização do SMP, deve levar em conta os nosso comentários
apresentados em relação ao Artigo 5 §1. Há que se respeitar a legislação vigente ou a
moficação do PGO (Dec nº  2534 de 02/04/1998.)

Item
Artigo 31 - Parágrafo único
Parágrafo único. A outorga de radiofreqüência relativa à expansão será feita a título oneroso,
nos termos do art. 48 §1.º inciso IV da LGT.

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 31 - Parágrafo único

inclusão de texto:

.  A Autorga de frequência relativa à expansão será feita a título oneroso, nos termos do art. 48
§ 1º iniciso IV da LGT e resolução 68 de 20/11/98.

Justificativa
Resolução 68 de 20/11/98 – Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Uso
de Radio Frequencia.
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Item
Artigo 34
Enquanto não ocorrer a adaptação, as prestadoras permanecerão regidas pelas normas
vigentes quando da formalização dos respectivos instrumentos de concessão ou autorização, e
suas respectivas atualizações, em especial a Norma Geral de Telecomunicações NGT 20/96 –
Serviço Móvel Celular, inclusive no que se refere:

Autor
Tess S/A

Contribuição
Artigo 34

Inclusão de texto:

Enquanto não ocorrer a adaptação, as prestadoras permanecerão regidas pelas normas
vigentes quando da formalização dos respectivos instrumentos de concessão ou autorização e
suas respectivas atualizações que venham a ocorrer até da data de publicação do edital de
licitação do SMP, em especial a Norma Geral de Telecomunicações NGT 20/96 – Serviço
Móvel Celular, inclusive no que se refere:

Justificativa
Justificativa:

Considerando que o SMP é definido como o sucedâneo do SMC, não existe razão lógica que
venha a justificar novas alterações, atualizações num serviço que efetivamente estará em
processo de extinção.

O conhecimento dos  regulamentos do SMP e das eventuais alterações e atualizações das
normas do SMC até a data de publicação do edital do SMP, permitirá  aos interessados avaliar
em condições seguras e estáveis as alternativas que se apresentarão para a decisão de
migração para o SMP ou de permanência no SMC.


