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Anatel publica regras para a adaptação de concessão para autorização da telefonia 

fixa 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou nesta quarta-feira 

(10/2) o Regulamento de Adaptação das Concessões do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado para Autorizações. O documento, aprovado pela Resolução nº 741, de 

8 de fevereiro de 2021, traz como anexo a minuta de Termo Único de Autorização 
para Exploração de Serviços de Telecomunicações. O regramento entra em vigor 

no dia 1º de março de 2021. 

A norma trata da adaptação das concessões da telefonia fixa para o regime de 
autorização, em conformidade com a Lei nº 13.879/2019, que alterou a Lei Geral 

de Telecomunicações (LGT), Lei nº 9.472/1997. 

ANP atualiza lista dos Organismos de Certificação de Conteúdo Local que podem 

emitir certificados 

A ANP atualizou hoje (10/02/21) a lista dos Organismos de Certificação de 

Conteúdo Local que podem emitir Certificados de Conteúdo Local. 

ANS analisa proposta de normativa que definirá novas coberturas dos planos de 

saúde 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) analisou, nesta 
quarta-feira (10/02), a proposta de Resolução Normativa (RN) que irá atualizar o Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde. Na reunião, foram apresentados os resultados da 
consulta pública que reuniu contribuições para a incorporação de novas tecnologias na 
lista de cobertura dos planos de saúde e as sugestões que foram consolidadas após 
análise técnica. Os diretores apreciaram a minuta da RN, que deverá, agora, passar pelos 
ajustes finais antes de ser aprovada em definitivo pelo colegiado e seguir para publicação 
no Diário Oficial da União (DOU). 

ANTT recebe contribuições sobre RNTRC até 21/2 

Acontece hoje (10/2) a sessão virtual da Audiência Pública nº 8/2020, que propõe revisão 
da resolução nº 4.799/2015, a qual estabelece procedimentos para inscrição e 
manutenção do registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). 
Para conferir a transmissão da sessão pública acesse o Canal ANTT no Youtube, nesse 
link. 

O período de contribuições se estende até as 18h do dia 21/2. Para entender mais sobre 
o procedimento de audiência pública, assista ao vídeo. Para saber como enviar sua 
contribuição, acesse o tutorial do Sistema ParticipANTT. 

ANTAQ inova e abre tomada de subsídios sobre criação de espaço eletrônico para 

troca de ofertas de transporte 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ realizará, no período de 
08/02/2021 a 09/03/2021, Tomada de Subsídios Pública 01/2021-SOG, visando obter 
contribuições e subsídios acerca da proposta de criação de um espaço eletrônico 
(marketplace), de utilização facultativa, para troca de ofertas de transporte na navegação 
marítima. 

Trata-se de uma plataforma eletrônica que conecta usuários e transportadores, os quais 
poderão ofertar não apenas o transporte marítimo, mas toda a qualidade de 
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procedimentos na forma de uma solução logística completa aos usuários, em um mesmo 
local. Assim, uma empresa de navegação poderá ofertar não apenas o transporte 
aquaviário, mas um produto logístico que poderá incluir outros modais (OTM) ou mesmo 
serviços dos mais variados, que auxiliarão aos clientes de formas diversas. 

Anvisa promove Diálogo Setorial sobre CP 897/2020 

A Anvisa informa que irá realizar na próxima quinta-feira (18/2) uma reunião para 
apresentar e discutir as contribuições à Consulta Pública (CP) 897/2020, que trata de 
materiais em contato com alimentos. O encontro virtual está previsto para ocorrer das 
9h30 às 12h.    
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