MANUAL

DE

ORIENTAÇÕES

SOBRE

O

Cadastro de Dispensa de
Autorização para o Serviço
de Rádio do Cidadão - PX
Setembro de 2020

Como solicitar?
1º passo:
Acesse o sistema Mosaico em https://sistemas.anatel.gov.br/se

Navegadores indicados
para acesso ao sistema

GOOGLE
CHROME
OU

MOZILLA
FIREFOX

2º passo:
Faça o login utilizando as credenciais: CPF (sem pontos e
traços) e senha cadastrados.
CPF (sem pontos e traços)
Senha cadastrada

Caso não seja cadastrado,
clique em ”Não sou cadastrado”.

!

Caso você já seja
cadastrado, pule
para o 3º passo.

Como solicitar?
Não sou cadastrado, e agora?
Clicando em ”Não sou cadastrado”, o browser exibirá uma
tela do sistema interativo FOCUS - Suporte de Atendimento
ao Usuário, já na aba correspondente ao formulário de
cadastro de novos usuários.

Digite seu CPF no campo indicado, sem pontos e traços, e
clique com o mouse fora do campo.

CPF (sem pontos e traços)
Clique com o cursor do
mouse fora do campo

Podem ocorrer duas situações distintas:
1. Usuário já é cadastrado
2. Usuário não cadastrado

Como solicitar?
1. Usuário já é cadastrado!
Se você já for cadastrado em nossos bancos de dados, a
mensagem ”O usuário já existe na base da Anatel” aparecerá
na parte superior da tela.

Neste caso, retorne ao 2º passo e efetue o login conforme
indicado. Caso o login não seja aceito, mesmo após o correto
preenchimento das credenciais indicadas, ligue para 1331
para registrar, junto à Anatel, PEDIDO DE REVISÃO DE SEU
ACESSO AOS SISTEMAS INTERATIVOS. Pessoas com
deficiência auditiva podem ligar para o 1332 de qualquer
telefone adaptado.
Na aba ”Acesso ao sistema” é possível efetuar alterações em
seus dados (estando de posse do CPF e senha) e/ou
recuperar/alterar sua senha (estando de posse do CPF e e-mail
correto).

Como solicitar?
ATENÇÃO
Nas abas ”Acesso ao sistema” e/ou ”Recuperar/alterar
senha”, na parte superior da tela, caso apareçam as
mensagens ”Usuário não cadastrado ou senha inválida”
e/ou ”Usuário não cadastrado ou e-mail inválido”, mesmo
após o correto preenchimento das credenciais indicadas,
ligue para 1331 para registrar, junto à Anatel, PEDIDO DE
REVISÃO DE SEU ACESSO AOS SISTEMAS INTERATIVOS.
Pessoas com deficiência auditiva podem ligar para o 1332
de qualquer telefone adaptado.

1. Usuário já é cadastrado!
2. Usuário não cadastrado

Se você ainda não for cadastrado em nossos bancos de dados,
aguarde o carregamento automático do campo ”Nome”.

CPF (sem pontos e traços)

Seu nome será carregado
automaticamente

Este campo é carregado de acordo com os dados
cadastrados
na
Receita
Federal
e
seu
preenchimento manual não é possível por questões
de segurança da informação.

Como solicitar?
1. Usuário já é cadastrado!
2. Usuário não cadastrado
Após o carregamento do campo ”Nome”, continue com o
preenchimento do formulário.

123.456.789-00
Fulano de Tal

O endereço é preenchido automaticamente após a inserção
do CEP no campo ”CEP”. Ao final do preenchimento, clique
em ”Cadastrar”.

ATENÇÃO
Caso seja exibida alguma mensagem de erro, mesmo após o
correto preenchimento das informações solicitadas no
formulário, ligue para 1331 para registrar, junto à Anatel,
PEDIDO DE VERIFICAÇÃO DE ERRO NO ACESSO AOS
SISTEMAS INTERATIVOS. Pessoas com dificiência auditiva
podem ligar para o 1332 de qualquer telefone adaptado.

Como solicitar?
3º passo:
Após o login com sucesso, na tela de boas-vindas, clique em
”Cadastro - Dispensa de Autorização”.

4º passo:
Clique em ”+ Novo Cadastro”.

Ao clicar em “+ Novo Cadastro”, abrirá o formulário ”Cadastro
de Prestadoras Dispensadas de Autorização”. Vamos tratar de
cada um dos pontos deste cadastro.

Como solicitar?
Preenchendo o Formulário
SERVIÇO PRESTADO
Em ”Serviço Prestado”, clique na seta à direita para
selecionar o serviço que será objeto da dispensa de
autorização.

HABILITAÇÃO DE OUTORGA
Em ”Habilitação de Outorga”, é normal que o campo
Fistel fique em branco, pois o número é gerado somente
após a conclusão do processo de dispensa de
autorização.

REPRESENTANTE LEGAL
Informe o número do CPF (sem pontos e traços) do
representante legal e depois clique em ”Buscar”.

Como solicitar?
Preenchendo o Formulário
É necessário que ele seja cadastrado no Mosaico. Caso
não seja, volte à tela de login e clique em ”Não sou
cadastrado”.

AUTOCADASTRAMENTO
Refere-se
estações.

ao

responsável

pelas

instalações

das

Informe o número do CPF (sem pontos e traços), do
responsável pela instalação das estações e depois
clique em ”Buscar”.
É necessário que ele seja cadastrado no sistema
Mosaico. Caso não seja, volte à tela inicial de login e
clique em ”Não sou cadastrado”.

Como solicitar?
Preenchendo o Formulário
ENTIDADE
São os dados referentes a pessoa física ou jurídica que
prestará o serviço. Insira o número do CNPJ/CPF (sem
pontos e traços). Para resgatar os dados do CPF
preenchido no campo “Entidade”, é
necessário
preencher a data de nascimento.

Após a inserção, clique em ”Buscar”. Os dados são
preenchidos de acordo com o cadastro realizado na
Receita Federal.

ATENÇÃO
Caso apareça esta mensagem, indica que a empresa está
em débito com a Anatel. Nesta condição, não é possível
solicitar a dispensa de cadastramento até que a situação
seja regularizada.

Como solicitar?
Preenchendo o Formulário
PESSOA FÍSICA
Caso o cadastro da entidade seja de pessoa física, é
necessário complementá-lo com a data de nascimento e
dados do RG.

ENDEREÇO SEDE
Este campo é preenchido automaticamente quando
digitado o CNPJ/CPF na seção ”Entidade”, sempre de
acordo com os dados cadastrados na Receita Federal.

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA
Informe
o
endereço
para
recebimento
de
correspondências mediante a digitação de um
endereço CEP válido e clicando no botão ”Buscar”,
complementando os demais campos, quando
necessário.

Como solicitar?
Preenchendo o Formulário
INDICATIVO DE CHAMADA
Para gerar um indicativo de chamada, o usuário deve
clicar no botão “Gerar”. O indicativo será preenchido
automaticamente no campo correspondente.

O indicativo de chamada aparecerá aqui!

ÁREA DE PRESTAÇÃO
Campo preenchido automaticamente.

DADOS DO PROCESSO
Campo preenchido automaticamente.

Como solicitar?
Preenchendo o Formulário
NOTAS
É necessário informar o objeto da solicitação, a
justificativa para ele e a data de início da operação, que
deve ser posterior à data de preenchimento do
cadastro.

BOTÃO ”VALIDAR”
Após o preenchimento de todos os campos, clique no
botão ”Validar” para verificar se ficou alguma
pendência ou algum dado preenchido incorreto.

Caso o preenchimento esteja correto, surgirá uma
mensagem com o fundo verde.

Caso contrário, a mensagem terá o fundo na cor
vermelha e será necessário inserir/corrigir os dados
indicados.

Como solicitar?
Preenchendo o Formulário
BOTÕES ”SALVAR” E ”FECHAR”
Após a validação e os devidos ajustes, se necessários,
clique no botão ”Salvar” para registrar dados. O sistema
automaticamente abrirá a tela inicial de cadastramento.

Clique no botão ”Fechar” se não deseja continuar com a
solicitação e voltar para a tela inicial do cadastramento.

SOLICITAÇÕES
De volta a tela inicial, clique na aba ”Solicitações”.
Nessa aba ficam registradas as solicitações para a
dispensa de autorização.

Procure a linha onde se encontra o cadastro que está
sendo preenchido no momento. Ele estará com o status
”(DOT-CI-01) Em Cadastramento - Formulário”, que
indica que o formulário foi registrado, mas ainda não foi
enviado para submissão.

Como solicitar?
Preenchendo o Formulário
Procure a linha onde se encontra o cadastro que está
sendo preenchido no momento. Ele estará com o status
”(DOT-CI-01) Em Cadastramento - Formulário”, que
indica que o formulário foi registrado, mas ainda não foi
enviado para subsmissão.

Clique na seta à direita do campo ”Ação” e abrirá uma
seleção de ações. Selecione ”Próximo”.

Clique aqui para aparecer as opções

Clique no ícone
para que o formulário seja
encaminhado à sua segunda etapa. Após isso, nota-se
que o status do requerimento muda para ”(DOT-CI-02
Em Cadastramento - Protocolo)”.

Como solicitar?
Preenchendo o Formulário
O próximo passo é protocolar o requerimento. Para isso,
verifique se na aba ”Ação” está escolhida a opção
”Protocolar”.

Clique aqui para aparecer as opções

Depois, clique no ícone

.

TERMOS E CONDIÇÕES
Aparecerá a tela com os Termos e Condições, onde o
usuário declara estar ciente das declarações do serviço
prestado e de uso do sistema.

Como solicitar?
Preenchendo o Formulário
Para prosseguir, marque a caixa ao lado de ”Atesto a
veracidade das declarações acima” e clique no botão
”Protocolar”.

Primeiro, marque esta opção.

ATENÇÃO
Importante destacar que o atesto e o ato de protocolar
devem ser realizados pelo Representante Legal cadastrado
na solicitação.

Se houver interesse em verificar como está o resumo da
solicitação, clique em ”Resumo da Solicitação” para
baixar o arquivo PDF.

Como solicitar?
Preenchendo o Formulário
FINALIZANDO O PROCESSO
Após clicar no botão ”Protocolar”, o sistema enviará a
seguinte mensagem:

Ele confirma que o cadastro foi realizado com sucesso.
Para acompanhar o processo pelo sistema SEI, ou
visualizá-lo, clique no link indicado (OPCIONAL).

Como solicitar?
5º passo:
Apresentando Comprovante
Para visualizar o comprovante de cadastro personalizado,
clique no botão ”Gerar Comprovante”:

Uma nova guia (aba) do browser será aberta automaticamente
e o comprovante apresentado.

Cadastro antigo?
Gerando Indicativo de Chamada
Acesse o sistema Mosaico em https://sistemas.anatel.gov.br/se
Lembrando!

Navegadores indicados
para acesso ao sistema

GOOGLE
CHROME
OU

MOZILLA
FIREFOX

Faça o login utilizando as credenciais: CPF (sem pontos e
traços) e senha cadastrados.
CPF (sem pontos e traços)
Senha cadastrada

Após o login com sucesso, na tela de boas-vindas, clique em
“Cadastro - Dispensa de Autorização”.

Cadastro antigo?
Gerando Indicativo de Chamada
Clique na aba “Finalizadas”.

Acione a funcionalidade “Gerar Indicativo”.
1º - Clique aqui para ver as opções
2º - Clique aqui para selecionar a opção
3º - Clique aqui para acionar a funcionalidade

O Sistema gerará um indicativo de chamada automaticamente
e apresentará na tela.

4º - Clique para encerrar a operação

Imprimir o comprovante?
Gerando Comprovante de Cadastro
Clique na aba “Finalizadas”.

Tenha certeza de
ter gerado o
Indicativo de
Chamada antes

Acione a funcionalidade “Gerar Comprovante”.
1º - Clique aqui para ver as opções
2º - Clique aqui para selecionar a opção
3º - Clique aqui para acionar a funcionalidade

Uma nova guia (aba) do browser será aberta automaticamente
e o comprovante apresentado.

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO - SOR
GERÊNCIA DE OUTORGA E LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES - ORLE

ORLE@ANATEL.GOV.BR

