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Resumo 

 
ANATEL - Conselho Diretor aprova regulamento de adaptação do regime de outorga 

da telefonia fixa 

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou 
nesta quinta-feira (4/2) o Regulamento de Adaptação das Concessões do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado [STFC, a telefonia fixa] para Autorizações e seu anexo, a minuta 
de Termo Único de Autorização para Exploração de Serviços de Telecomunicações. 

O novo regulamento atende as políticas públicas emanadas na Lei nº 13.879/2019 
e no Decreto nº 10.402/2020. Sobre a adaptação, o conselheiro relator do processo, 
Emmanoel Campelo, explica que há anos se observa uma constante perda de interesse 
dos consumidores pela telefonia fixa, especialmente em função do aumento de interesse 
por serviços mais modernos, como a banda larga fixa e o serviço móvel. 

 

ANEEL - Audiência virtual discute aprimoramentos do Programa de P&D da ANEEL 

A ANEEL promoveu nesta quinta-feira (4/2), às 9h30, a Audiência Pública 
virtual nº 011/2020 para debater a Análise de Impacto Regulatório – AIR que trata 
da incorporação do conceito de inovação e outras medidas para o avanço dos 
resultados do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D regulado pela 
Agência. 
 

ANTAQ realiza audiência pública virtual para desestatização da Codesa e 

concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ realizou hoje (4) 
audiência pública virtual para desestatização da Codesa. O evento, que se estendeu por 
mais de cinco horas, teve por objetivo debater e tirar eventuais dúvidas sobre os 
documentos técnicos e jurídicos para a licitação do projeto de desestatização da 
Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), bem como sobre a concessão dos portos de 
Vitória e Barra do Riacho. As concessões inauguram um novo modelo de gestão e 
transferência da operação portuária para iniciativa privada. 

De acordo com o cronograma do projeto, a expectativa é a publicação do edital já 
em setembro próximo e a realização do leilão dos ativos da concessão até o final do ano. 
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