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MENSAGEM DO SECRETÁRIO

O ano de 2020 foi extraordinário. A partir do primeiro trimestre, uma
pandemia e as consequentes medidas de distanciamento social
levaram-nos todos a uma mudança inédita em nossos hábitos de
trabalho. Nossa saúde, física e mental, entrou definitivamente no
primeiro plano de preocupações. O teletrabalho virou regra, muitos
tivemos de reorganizar a rotina doméstica e alguns precisaram
atravessar o luto da perda de entes queridos. Mesmo com essas
tormentas, o qualificado, empenhado e aguerrido conjunto de
colaboradores da Secretaria de Telecomunicações proporcionou um
dos anos mais prolíficos da sua história.

A crise sanitária ressaltou a importância econômica e social dos
serviços de telecomunicações e isso naturalmente impactou a
Secretaria. Nunca o Ministério teve tantos pontos de acesso à Internet
ativos no Programa GESAC, nunca aprovamos um volume tão grande de
projetos de debêntures incentivadas, nunca disponibilizamos tantos
recursos para P&D por meio do Funttel, nunca projetamos um volume
tão grande de investimentos privados quanto aquele previsto para o
leilão do 5G.

Entre outros feitos, em 2020 a Secretaria de Telecomunicações iniciou,
junto com a Telebras, uma prova de conceito do Programa Wi-Fi Brasil.
A Secretaria também teve atuação fundamental na aprovação da Lei nº
14.109/2020, reforma do Fust aguardada há quase duas décadas, bem
como na publicação da Lei nº 14.108/2020 e da MP nº 1.018/2020,
iniciativas que irão acelerar a retomada econômica brasileira por meio
do aumento da produtividade. Por fim, promovemos o lançamento dos
reviews da OCDE sobre telecomunicações e radiodifusão e sobre a
estratégia digital.

Este relatório de atividades referente a 2020 traduz a dedicação de
cada um dos colaboradores da Secretaria. Em 2021, tenho certeza de
que todos serão ainda mais relevantes.

Obrigado,

Artur Coimbra de Oliveira
Secretário de Telecomunicações
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COMPETÊNCIAS

Conforme a Portaria nº 697/2020, compete à Secretaria de
Telecomunicações:

I - propor políticas, objetivos e metas relativos à cadeia de valor das
telecomunicações;
II - acompanhar as atividades da Anatel relativas às políticas públicas
instituídas no âmbito do Poder Executivo federal e zelar por sua observância
pela agência reguladora;
III - propor a regulamentação e a normatização técnica para a execução dos
serviços de telecomunicações;
IV - estabelecer normas, metas e critérios para a expansão dos serviços de
telecomunicações e acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas;
V - definir normas e critérios para alocação de recursos destinados ao
financiamento de projetos e programas de expansão dos serviços de
telecomunicações;
VI - planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades, os estudos e
as propostas para a expansão de investimentos, infraestrutura e serviços na
cadeia de valor das telecomunicações;
VII - apoiar a implantação de medidas destinadas ao desenvolvimento
tecnológico do setor de telecomunicações;
VIII - apoiar a supervisão da Telebras e de suas subsidiárias vinculadas ao
Ministério;
IX - promover, no âmbito de sua competência, interação com
administrações e organismos nacionais e internacionais;
X - representar, no âmbito de sua competência, o Ministro de Estado em
foros colegiados, nacionais e internacionais;
XI - propor e supervisionar programas, projetos, ações e estudos relativos à
cadeia de valor das telecomunicações;
XII - assessorar a Secretaria-Executiva na execução das atribuições que lhe
são cometidas pela legislação dos fundos; e
XIII - prestar o apoio técnico, administrativo e financeiro necessário ao
exercício das atividades de competência dos conselhos gestores dos
fundos vinculados ao Ministério.
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Gabinete
Servidores: 3.

Terceirizados: 3.

DETEL
Servidores: 8.

Terceirizados: 2.

DEPIN
Servidores: 31.

Terceirizados: 6.

DEAIT
Servidores: 15.

Terceirizados: 6.
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ESTRUTURA E FORÇA
DE TRABALHO

A Secretaria de Telecomunicações abrange
o Gabinete, três Departamentos, seis
Coordenações-Gerais, uma Gerência, sete
Coordenações, quatro Divisões, um Serviço,
cinco Assessorias e oito Assitências.

WILSON  DINIZ

Diretor de Projetos de Infraestrutura de
Telecomunicações e Banda Larga

(DEPIN)

NATHALIA  LOBO

Diretora de Políticas para
Telecomunicações e Acompanhamento

Regulatório (DETEL)

PEDRO  LUCAS

Diretor de Aprimoramento do Ambiente
de Investimentos em Telecomunicações

(DEAIT)

ARTUR  COIMBRA

Secretário de Telecomunicações

TOTAL: 74.
Servidores: 57.

Terceirizados: 17.



ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA DE COVID-19

Com os objetivos de manter o funcionamento das redes e serviços de
telecomunicações e evitar o colapso dos sistemas, o Governo Federal
aprovou o Decreto nº 10.282/2020, classificando telecomunicações e
internet como serviços e atividades essenciais. A SETEL propôs o
diferimento e o parcelamento de tributos incidentes sobre a prestação de
serviços de telecomunicações, que culminou na publicação da Medida
Provisória nº 952/2020. Ainda, foram publicadas chamadas públicas para
conectar Unidades de Saúde da Família (USF) por meio da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP), resultando no atendimento de 1.328
estabelecimentos. Por fim, destacam-se as ações adotadas pelas
operadoras de telecomunicações, tais como promoção de campanhas de
combate à pandemia, isenção de consumo da franquia de dados para
aplicativos de Governo Eletrônico, flexibilização de prazos de pagamento de
faturas, priorização no atendimento a solicitações de reparos em
estabelecimentos de saúde e serviços de urgências, liberação de
conectividade Wi-Fi gratuito em pontos de acesso público e liberação de
soluções corporativas de armazenamento e processamento em nuvem.
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PÁTRIA AMADA

BRASIL
GOVERNO FEDERAL
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CONSTRUÇÃO
DE POLÍTICAS

PÚBLICAS



PROGRAMA MCOM CONECTA BRASIL

Infraestrutura e Acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação.
Confiança no Ambiente Digital.
Proteção de Direitos e Privacidade.
Defesa e Segurança no Ambiente Digital.
Transformação Digital da Economia.
Economia Baseada em Dados.
Um Mundo de Dispositivos Conectados.
Novos Modelos de Negócio.

Reformas Institucionais: Peer Reviews da OCDE, Marco Jurídico-Legal das
Telecomunicações, Tributação (FUST, FISTEL, CFRP e Condecine), Lei das
Antenas, GT-SeAC, dentre outras.
Conectividade: Norte e Nordeste Conectados, GESAC, Wi-Fi Brasil, Leilão do 5G
e Internet para todos, Articulação com outros Ministérios, dentre outras.
Tecnologia: Ambientes 4.0 (Cidades, Indústria, Saúde e Agro), Computadores
para Inclusão, Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e Segurança
Cibernética, dentre outras.

O Programa MCOM Conecta Brasil agrega uma série de medidas para a ampliação
da conectividade no País, abrangendo toda a Estratégia Brasileira para a
Transformação Digital (E-Digital), em especial os tópicos:

Para tanto, foram elencados três pilares de atuação e alocadas as respectivas
ações por assunto:
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ARTICULAÇÃO COM OUTROS MINISTÉRIOS

A Portaria nº 1.264/2020 estabelece as diretrizes para a atuação do Ministério das
Comunicações no apoio a políticas de conectividade em banda larga de outros
Ministérios. Trata-se da formalização de parcerias com os Ministérios da Educação, do
Desenvolvimento Regional, da Infraestrutura, da Saúde, do Turismo e da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, a fim de promover o acesso à conectividade em instituições
de ensino, rotas de integração, sistemas e corredores de logística, hospitais e
estabelecimentos de saúde, pontos de turismo e áreas agrícolas. Além disso, o MCOM
articulou com o Ministério da Defesa e o Comando do Exército a reformulação do
Projeto Amazônia Conectada, transformando-o em Programa Amazônia Conectada. A
transformação visa a alcançar os seguintes objetivos principais: aperfeiçoar a
estrutura de governança, definir o planejamento orçamentário plurianual, estabelecer
parcerias para aumento da eficiência das ações, coordenar questões relacionadas à
inclusão digital, implementar estratégias de alfabetização e desenvolvimento de
conteúdo, e coordenar ações interministeriais. Ainda, está em construção uma parceria
com os Ministérios da Saúde, de Minas e Energia e da Defesa no Projeto Saúde Digital,
com o objetivo de levar aplicações de telemedicina a regiões remotas e em estado de
vulnerabilidade social. Esse projeto pretende instalar 2.000 postos de atendimento e
disponibilizar serviços de saúde à distância por meio de ferramentas tecnológicas,
promovendo a assistência médica on-line a pacientes. As conexões aos postos em
locais remotos serão providas, em princípio, pelo Programa GESAC, permitindo a
interação entre profissionais de saúde, a transmissão de imagens, o envio de exames
para análise e diagnóstico e outras funcionalidades.
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ÍNDICE DE CONECTIVIDADE

O Projeto Mapa de Conectividade tem por objetivo estabelecer o planejamento
estratégico para a formulação de políticas públicas, de forma a direcionar as ações
do Governo Federal para regiões deficitárias em serviços de telecomunicações. O
Mapa de Conectividade utiliza uma ferramenta computacional de coleta e tratamento  
de bases de dados de infraestrutura de telecomunicações existentes, que permite a
visualização dos níveis de conectividade no território nacional, por setor censitário.
Foram realizados estudos no âmbito do DEPIN, com a utilização da ferramenta
provida pelo Mapa de Conectividade, para, entre outros objetivos, avaliar a distância
de escolas e unidades de saúde à infraestrutura de comunicação de fibra óptica. A
ferramenta também orientou o estabelecimento de compromissos de abrangência
nos editais de radiofrequências para a tecnologia 5G, que prevê a implantação de
redes de transportes de alta velocidade, preferencialmente em fibra óptica, para
municípios ainda não atendidos. Com base no índice de conectividade, foram
definidos os municípios prioritários para receber conexão por banda larga como
obrigação aos vencedores do leilão.
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PROGRAMA BRASILEIRO DE CIDADES
INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS

A SETEL participou ativamente na elaboração da Carta Brasileira para Cidades
Inteligentes em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional. A SETEL
esteve presente na equipe executiva, em oficinas de discussões e eventos de
divulgação. A Carta visa a orientar a agenda de cidades inteligentes no Governo
Federal para os próximos anos, servindo de alicerce também para que estados e
municípios formulem políticas relativas ao tema, de modo a consolidar o
entendimento de que a tecnologia deve estar a serviço do cidadão. Além disso,
oferece um conceito nacional para o termo “cidades inteligentes” e disponibiliza uma
estrutura para a indexação das diversas iniciativas brasileiras vinculadas ao tema.
Além disso, a SETEL coordena o Grupo Técnico de Infraestruturas para Conectividade
de Cidades Inteligentes na Câmara das Cidades 4.0, coordenada pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações.
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NORDESTE CONECTADO

O Programa Nordeste Conectado objetiva implantar infraestrutura óptica no
Nordeste e interiorizar a educação e a pesquisa na Região. Prevê a
implantação de equipamentos para promover o tráfego de dados em fibra
óptica da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), a ser operada
pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), permitindo uma taxa de
transmissão de dados de até 100 Gbps, em atendimento à demanda da
Casa Civil da Presidência da República de ações para massificar a
conectividade no Nordeste. Das 16 cidades-polo previstas inicialmente no
escopo do programa, 6 já foram conectadas à rede troncal e suas redes
metropolitanas estão sendo implantadas para expansão para atendimento
de escolas e instituições de ensino. Em 2021, está previsto conectar e
implantar as redes metropolitanas nas outras 10 cidades-polo integrantes
do projeto inicial, além de expandir a troncal de fibra óptica para o interior,
beneficiando toda a Região com uma robusta infraestrutura de
conectividade.
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NORTE CONECTADO – PROJETO
AMAZÔNIA INTEGRADA
SUSTENTÁVEL (PAIS)

Lançado oficialmente em setembro/2020, o Programa Norte
Conectado prevê a construção de infraestrutura de rede de
telecomunicações de fibra óptica subfluvial interligando as principais
cidades da Amazônia, de modo a ampliar a infraestrutura de
transporte de telecomunicações de alta capacidade em fibra óptica na
região Norte do País e permitir uma taxa de transmissão de dados de
até 100 Gbps. Estima-se que será possível levar a infraestrutura de
telecomunicações para 2.200 Escolas Urbanas Públicas, atingindo um
universo de 1,7 milhões de alunos, 9,4 mil Unidades Básicas de Saúde
e Hospitais, 162 instituições de segurança pública, 18 Institutos
Federais e de Ciência e Tecnologia da Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP), além de 9,5 milhões de habitantes.
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NORTE CONECTADO – PROJETO AMAZÔNIA
INTEGRADA SUSTENTÁVEL (PAIS)

Estudo e Levantamento Hidrográfico.
Projetos técnicos elaborados.
Consultoria para modelagem do Operador Neutro e Modelo de Negócio.
Licenciamento Ambiental.
Processo Licitatório para fornecimento de cabos.

A Câmara Temática do Norte Conectado, no âmbito do Programa Interministerial
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (PRO-RNP), conduzida pela SETEL, garante a
governança do Programa com a realização de reuniões semanais. Dentre as
atividades executadas para a Infovia 00 (Projeto Piloto) destacam-se: 

Foram garantidos, ao final de 2020, o montante de R$ 94.151.303,00, o que permitirá
a conclusão da implantação da Infovia 00 interligando Macapá (AP) a Santarém
(PA), em 2021, e o início dos procedimentos para implantação das demais infovias.
Em paralelo, a SETEL atua junto ao Grupo de Implantação do Processo de
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED), coordenado pela
Anatel, para que parte dos recursos do saldo remanescente relativo ao
ressarcimento dos custos decorrentes da redistribuição de canais de TV e RTV
fossem aplicados no Programa Norte Conectado. Dessa forma, de acordo com a
Portaria nº 6370/2019, que define que projetos visando massificar o acesso a
serviços de conexão à internet em banda larga e a promoção da inclusão digital a
partir da ampliação da infraestrutura de transporte de telecomunicações de alta
capacidade em fibra óptica em todo o País, em especial nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, são aderentes às políticas públicas dos projetos adicionais a serem
apresentados ao GIRED. Um valor adicional de R$ 165 milhões será destinado ao
Programa, o que permitirá a conclusão da Infovia 01 conectando Santarém (PA) à
Manaus (AM) e possibilitando a integração do Programa Norte Conectado com o
Programa Amazônia Conectada.

PÁTRIA AMADA

BRASIL
GOVERNO FEDERAL
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MARCO JURÍDICO-LEGAL
DAS TELECOMUNICAÇÕES

A SETEL engajou-se fortemente nas discussões
legislativas acerca do PLC 79/2016, que viabiliza a
migração do regime de prestação das atuais
concessionárias de telefonia fixa para o regime de
autorização e dá outras providências. Com sua
conversão na Lei nº 13.879/2019, a SETEL propôs
minuta de regulamento, culminando no Decreto nº
10.402/2020. Dentre outras diretrizes, a norma fixa:
prazos para a adaptação de concessões para
autorizações, diretrizes para os compromissos de
investimentos e apresentação de garantias,
operacionalização do termo único de serviços,
critérios para a transferência e prorrogação de
radiofrequências, de outorgas e de direitos de
exploração de satélites, e diretrizes para fixação de
áreas sem competição adequada. Permite a
participação da sociedade na escolha das localidades
a serem contempladas, a contratação de terceiros
para a construção e a operação da infraestrutura para
atendimento de compromissos, priorizar o
atendimento com backhaul para todos os municípios
brasileiros, o aumento da cobertura da rede móvel em
rodovias federais e pequenas localidades ainda sem
atendimento, e atingir, no mínimo, 50% das metas
para as regiões Norte e Nordeste.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
REDES 5G

Caracterizada por baixíssima latência, ultra banda larga
e conectividade massiva máquina a máquina, a
tecnologia 5G promete mudanças paradigmáticas na
forma como são utilizadas as redes móveis, com
possibilidade de ganhos de produtividade e
competitividade em diferentes setores. Para endereçar
estas oportunidades, foi elaborada a minuta do
Mapeamento de Políticas Públicas para Redes de 5ª
Geração. Com a edição da Portaria nº 418/2020,
estabeleceram-se diretrizes para os leilões de espectro
5G, prevendo compromissos de abrangência para cobrir
localidades desatendidas com população superior a 600
habitantes e rodovias federais, e a implantação de
backhaul em fibra óptica para municípios não
atendidos. Ainda, a norma definiu critérios para a
proteção dos usuários que recebem sinais de TVRO
(antenas parabólicas), de modo a preservar este serviço
– muitas vezes sendo a única fonte de informação e
conteúdo cultural no domicílio – para as famílias de
baixa renda que estejam sofrendo prejuízo à recepção
causado por interferências com serviços 5G prestados
na faixa de 3,5 GHz.
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ESTRATÉGIA BRASILEIRA DE
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A construção de uma Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial foi
auxiliada por uma parceria com a UNESCO (Prodoc) e uma consultora
especializada. Após a consulta pública realizada entre dezembro/2019 e
março/2020, envolvendo cerca de 30 perguntas sobre legislação, uso ético,
governança, educação e qualificação, uso pelo setor público e privado,
dentre outros, foram analisadas as 900 contribuições recebidas e elaborada
a proposta final. Esta Estratégia assume o papel de nortear as ações do
Estado brasileiro em prol do desenvolvimento das ações, em suas várias
vertentes, que estimulem a pesquisa, inovação e desenvolvimento de
soluções em inteligência artificial, bem como seu uso consciente, ético e em
prol de um futuro melhor. O documento contempla nove eixos temáticos
(pilares), diagnóstico da situação atual da IA no mundo e no Brasil, desafios
a serem enfrentados, visão de futuro e um conjunto de ações estratégicas.
Atualmente, o texto encontra-se em avaliação pelo MCTI, com vistas à
publicação, órgão que conduzirá a implementação das dessas ações.
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MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES

GT-SEAC

A Portaria nº 1.277/2020 estabelece um Grupo de
Trabalho constituído de representantes de diversas
áreas do Ministério das Comunicações com atribuição
de realizar estudos e elaborar proposta de atualização
do marco jurídico referente aos Serviços de Acesso
Condicionado (SeAC). A conclusão dos trabalhos é
estimada no prazo de noventa dias, a contar da
realização da primeira reunião, podendo tal prazo ser
prorrogado a critério do Presidente do GT. É permitido
convidar  outros servidores, especialistas e
representantes de órgãos e de entidades públicas ou
privadas para participar das discussões. Os temas
estratégicos estão em processo de elaboração e os
trabalhos serão iniciados em seguida.
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PEER REVIEWS DA OCDE

Em 2018, o MCOM celebrou acordo com a OCDE para a realizar dois
estudos (reviews), um sobre os setores de Telecomunicações e
Radiodifusão, e outro sobre a E-Digital. O DETEL coordenou o Peer
Review A Caminho da Era Digital no Brasil, tendo sido organizadas duas
missões exploratórias da equipe da OCDE ao Brasil e fornecidos
insumos e respostas a questionários, em articulação com outros
órgãos governamentais e representantes do setor privado e da
sociedade. O DEAIT coordenou o Peer Review Telecomunicações e
Radiodifusão no Brasil 2020, de forma similar no seu escopo de
trabalho. Ambos os estudos visam a subsidiar importantes medidas
para a modernização e o aperfeiçoamento institucional do País,
especificamente nos setores avaliados. Após a realização de sessões
do Comitê de Políticas para a Economia Digital (CDEP), a OCDE aprovou
formalmente os documentos. O lançamento dos relatórios ocorreu em
26 de outubro de 2020, no Palácio do Itamaraty em Brasília, com a
presença do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República,
do Ministro das Comunicações, do Ministro das Relações Exteriores e
do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, assim como do
Secretário-Geral da OCDE (por videoconferência).
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MINISTÉRIO DAS
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ATIVIDADES INTERNACIONAIS

A Secretaria atua intensamente, em cooperação com o MRE e com outros
órgãos de governo, na definição de posições brasileiras a serem levadas a
diferentes fóruns internacionais relacionados às telecomunicações e à
economia digital, tais como OCDE, G20, BRICS, CEPAL e UIT. Destaca-se a
realização, no segundo semestre de 2020, de importantes reuniões
internacionais. Em julho, o G20, sob a presidência da Arábia Saudita, realizou
a Reunião Anual de Ministros da Economia Digital, com a participação dos
Ministros das Comunicações e da Ciência, Tecnologia e Inovações. Em
setembro de 2020, os BRICS, sob a presidência da Rússia, realizaram a
Reunião Anual de Ministros das Comunicações, com a presença do Ministro
Fábio Faria. Em outubro de 2020, realizou-se, no Palácio Itamaraty, com a
presença de quatro Ministros de Estado e do Secretário-Geral da OCDE, a
cerimônia de lançamento dos dois peer reviews do Brasil: “A Caminho da
Era Digital no Brasil” e “Telecomunicações e Radiodifusão no Brasil 2020”.
Ressalta-se, ainda, que o MCOM possui assento no Committee on Digital
Economy Policy (CDEP/OCDE) e seus grupos de trabalho, com participação
ativa nas discussões ali realizadas.

22



LEI GERAL DAS ANTENAS

A Lei nº 13.116/2015 estabelece diretrizes de
harmonização e simplificação de normas para a
implantação de infraestrutura de redes de
telecomunicações em todo o país, para promover a
expansão da cobertura das redes e a melhoria da qualidade
do serviço prestado à população. Para alcançar a
efetividade plena da Lei, foi editado o Decreto nº
10.480/2020, que a regulamenta para, entre outros: (i)
esclarecer que a gratuidade do direito de passagem se
aplica à instalação de redes de telecomunicações em
faixas de domínio, em vias públicas e em outros bens
públicos de uso comum do povo, tanto em áreas urbanas
quanto rurais; (ii) especificar que, decorridos 60 dias sem
decisão do órgão ou da entidade competente pelo
licenciamento, a empresa interessada fica autorizada a
realizar a instalação da infraestrutura de telecomunicações
(silêncio positivo); (iii) detalhar as obras de interesse
público que devem comportar a instalação de redes de
telecomunicações, como rodovias, ferrovias, linhas de
transmissão de energia elétrica, gasodutos e redes de
esgotamento sanitário; e (iv) fixar os atributos de redes de
pequeno porte, essenciais para as redes de telefonia móvel
de quinta geração (5G), que são dispensadas do
licenciamento para a instalação em área urbana. Em
conjugação com a Lei, o Decreto contribuirá para a redução
de custos e de outras barreiras à instalação de
infraestruturas de telecomunicações, como torres, antenas
e cabos de fibras ópticas.
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INTERNET DAS COISAS

A Lei nº 14.108/2020 reduziu a zero, até 2025, os encargos
tributários setoriais que incidem sobre estações de
telecomunicações que integram sistemas de comunicação
máquina a máquina, conhecido por internet das coisas. Com a
edição da Lei, essas estações deixam de recolher as Taxas de
Fiscalização de Instalação e de Funcionamento (TFI e TFF), a
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP)
e a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional (Condecine). A Lei também
dispensa essas estações de licenciamento de funcionamento
prévio, nos termos da regulamentação. Assim, a Lei
representa um grande incentivo ao desenvolvimento do
ecossistema de Internet das Coisas no País.
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ANTENAS DE SATÉLITE

A Medida Provisória nº 1.018/2020, reduz significativamente os encargos
tributários setoriais sobre antenas terrenas de pequeno porte usadas na
prestação de serviços de telecomunicações por meio de satélites, até o ano
de 2025. Foram reduzidos os valores das Taxas de Fiscalização de
Instalação e de Funcionamento (TFI e TFF), da Contribuição para o Fomento
da Radiodifusão Pública (CFRP) e da Contribuição para o Desenvolvimento
da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), que passaram a ser
iguais aos valores cobrados de terminais utilizados para acessar o serviço
móvel (celular). A MPV estimula a expansão de uma tecnologia que é
essencial para fornecer banda larga a áreas rurais, remotas ou
geograficamente desafiadoras. É por meio do satélite que se pode atender à
parcela da população que, por inviabilidade técnica ou econômica, não pode
ser alcançada por redes terrestres, sejam fixas ou móveis.
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INSTRUMENTOS DE PARCERIA

Apoio aos Centros de Recondicionamento de Computadores no
âmbito do Programa Computadores para Inclusão.
Projetos de formação para inclusão digital.
Implantação de pontos de inclusão digital.
Aplicativos de governo.
Cinturões digitais de redes de fibra óptica.
Instalação de pontos de presença do Programa GESAC.
Sistemas de gestão de políticas públicas.

Em 2020, para os 24 instrumentos em execução (Convênios, Termos de
Execução Descentralizada e Termos de Colaboração), foram realizadas
atividades de acompanhamento, aditivos, execuções financeiras e
liberações de recursos no âmbito das parcerias entre o MCOM,
entidades convenentes e unidades descentralizadoras. Ainda em 2020,
foram celebrados mais 30 instrumentos, sendo 25 com recursos de
emendas parlamentares e 5 com orçamento próprio do Ministério,
selecionados pelo Edital nº 133/2020, que visa a reestruturar a rede de
Centros de Recondicionamentos de Computadores em todo Brasil.
Além disso, foram pactuados 3 TEDs para instalação de pontos GESAC.
Essas cooperações têm os mais distintos objetivos, tais como: 
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PROGRAMA GESAC

O Programa Governo Eletrônico - Serviço
de Atendimento ao Cidadão (GESAC) é
um programa de inclusão digital do
Governo Federal, coordenado pelo
MCOM, que oferece conexão à internet
em banda larga satelital, com o objetivo
de promover a inclusão digital e social
em todo o território brasileiro e
incentivando as ações de governo
eletrônico. O GESAC é direcionado,
prioritariamente, para comunidades em
estado de vulnerabilidade social, em todo
o Brasil, que não têm outro meio de
serem inseridas no mundo das
tecnologias da informação e
comunicação. O programa atende a
instituições públicas de ensino, saúde,
segurança e unidades de serviço público
localizadas em áreas remotas, de
fronteira ou de interesse estratégico,
entidades da sociedade civil, sem fins
lucrativos, por meio das quais seja
possível promover ou ampliar o processo
de inclusão digital. Atualmente, há 12,7
mil pontos atendidos, em quase 2,9 mil
municípios. Desses, 81% estão situados
nas regiões Norte e Nordeste e 8,7 mil
são escolas rurais, beneficiando mais de
2,6 milhões de alunos.
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PROGRAMA WI-FI BRASIL

Elaborado pelo Ministério das Comunicações, o Programa Wi-Fi Brasil é uma
evolução do Programa GESAC, que agrega ao serviço de conectividade a distribuição
do sinal de Internet via Wi-Fi em locais públicos de comunidades com baixa
conectividade. O objetivo é levar acesso à banda larga para localidades do país onde
não há nenhuma ou pouca conexão, permitindo cumprir os objetivos nacionais das
políticas públicas de telecomunicações. O programa, que contará com uma conexão
de até 20 Mbps e um raio de cobertura de até 150 metros, está em fase de testes,
tendo sido instalados em pontos para verificar a viabilidade do projeto e buscar
soluções que se encaixem nas diretrizes do Wi-Fi Brasil. A sua implementação
definitiva está prevista para o primeiro semestre de 2021, com a contratação de
2.000 pontos a serem instalados em localidades com baixo índice de conectividade,
promovendo a inclusão digital das comunidades atendidas. Com isso, os
beneficiários do programa poderão assistir a aulas on-line, conversar com amigos e
parentes distantes, além de acessar serviços públicos e bancários, dentre outras
possibilidades.
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PROGRAMA COMPUTADORES PARA
INCLUSÃO

O Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) é um espaço adaptado
para o recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos destinados à
revitalização de pontos de inclusão digital e para a realização de cursos e oficinas,
visando à formação cidadã e profissionalizante de jovens em situação de
vulnerabilidade social, no âmbito do Programa Computadores para Inclusão. O
principal insumo para as atividades de recondicionamento de equipamentos de
informática é proveniente dos processos de doação pelos órgãos do Poder
Executivo Federal, normatizado pelo Decreto nº 9.373/2018. Contudo, conforme
preconizado pela Lei nº 9.504/1997 (Lei Eleitoral), em anos de eleição há limitação
para a doação de bens. Com isso, em 2020, o programa doou 170 computadores.
Além disso, em decorrência da pandemia de COVID-19, as atividades formativas
presenciais foram suspensas. Cumpre destacar que foi publicado o Edital nº
133/2020, que visou à celebração de Termos de Colaboração com entidades da
sociedade civil para a criação de novos CRCs. Como resultado, 5 novos Termos
foram celebrados em 2020, o que permitirá a implantação de 7 novos Centros em
Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará e Distrito Federal.

MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES

30



PROGRAMA CIDADES DIGITAIS

O programa Cidades Digitais iniciou-se em 2012 e consiste na implantação
de redes digitais locais de comunicação nos municípios brasileiros,
interligando órgãos públicos, com oferta de pontos de acesso em espaços
públicos. A infraestrutura de redes ópticas metropolitanas contratada inclui
o fornecimento de fibra óptica, de equipamentos e softwares necessários ao
seu funcionamento, com instalação, capacitação, suporte técnico, garantias
e operação assistida. Em 2020, novas 23 cidades receberam redes
metropolitanas de fibra óptica. Ao todo, o programa já possui 183 cidades
instaladas desde sua criação.
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TELECENTROS COMUNITÁRIOS

Os Telecentros são espaços públicos providos de computadores conectados à
internet em banda larga, onde são realizadas atividades, por meio do uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), com o objetivo de promover a
inclusão digital e social das comunidades atendidas. De 2008 a 2012, o Ministério da
Comunicações instalou mais de 10.000 Telecentros em todo território nacional,
sendo que parte deles ainda se encontra em funcionamento. Muitas vezes,
representam o único local a disponibilizar equipamentos de informática e conexão à
internet para a população. A SETEL, por meio do Programa Computadores para
Inclusão, busca a revitalização desses espaços, doando computares e fornecendo
conexão por meio do Programa GESAC.
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APOIO A PROJETOS DE
PESQUISA E INOVAÇÃO

O ano de 2020 foi marcado pela comemoração dos 20
anos da Lei nº 10.052/2000, que instituiu o Fundo para o
Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
(Funttel). No aniversário da Lei, foi celebrado o maior
repasse de recursos da sua história: R$ 204,5 milhões ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e R$ 204,5 milhões à Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), totalizando R$ 409 milhões. Espera-se
que, com esses recursos, sejam possíveis a contratação
de 17 projetos de financiamento e a geração de cerca de
41 mil empregos diretos e indiretos no país. Além disso,
foram destinados R$ 18 milhões de recursos não
reembolsáveis para a pesquisa e o desenvolvimento de
soluções inovadoras por parte da Fundação Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
(CPqD). Há projetos em andamento nas áreas de
tecnologias de internet das coisas (IoT) aplicadas à
saúde, transporte público e segurança; técnicas de
processamento de sinais para implementação em
fotônica integrada de até 1 Tb/s; componentes para
aplicações seguras em plataformas de código aberto para
IoT; soluções para acelerar a difusão de serviços de
fazenda inteligente para pequenos e médios produtores; e
sistemas de rede 5G com arquitetura aberta, virtualizada e
desagregada, com Inteligência Artificial (IA) no
gerenciamento e na ocupação do espectro radioelétrico.
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DEBÊNTURES INCENTIVADAS

A Lei nº 12.431/2011, reduz o imposto de renda para
pessoas físicas e jurídicas incidente sobre os rendimentos
auferidos de debêntures emitidas para financiar projetos de
investimento na área de infraestrutura, ou de produção
econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e
inovação. São as chamadas debêntures incentivadas. O
objetivo é fomentar o mercado privado de financiamento de
longo prazo e, assim, viabilizar a concretização de projetos
de investimento considerados como prioritários. Foi editada
a Portaria nº 502/2020, que atualizou a regulamentação da
política de debêntures incentivadas para o setor de
telecomunicações, possibilitando a aprovação de novos tipos
de projetos de investimentos prioritários para a infraestrutura
do setor de telecomunicações, como redes 5G, data centers
e Internet das Coisas. Até a edição da referida norma, a
política pública havia captado R$ 948,5 milhões em
investimentos privados. Após a Portaria nº 502/2020, ainda
em 2020, o Ministério das Comunicações aprovou 6 projetos
de investimento em infraestrutura de telecomunicações,
considerando-os prioritários para fins de emissão de
debêntures. As aprovações significam que as pessoas
jurídicas responsáveis pela execução dos projetos podem
emitir até R$ 4,3 bilhões em debêntures para financiar, no
todo ou em parte, a implantação de redes de fibra óptica para
suporte à comunicação de dados em banda larga e de redes
de serviço móvel.
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REPNBL-REDES

O Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de
Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações
(REPNBL-Redes) é um programa do Governo Federal instituído
pela Lei nº 12.715/2012. Os projetos de implantação,
ampliação ou modernização de redes de telecomunicações
finalizaram em 2016. Durante o exercício 2020, continuou-se o
processo de fiscalização desses projetos, além do ateste final
registrado na Portaria nº 2.881/2019, restando apenas um
processo para apreciação no âmbito do Ministério das
Comunicações em 2021.
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REESTRUTURAÇÃO

Com a publicação da Medida Provisória nº 980/2020, convertida na Lei nº
14.074/2020, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e
a Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo da
Presidência da República foram extintos, dando lugar ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações (MCTI) e ao Ministério das Comunicações (MCOM). As
competências, a estrutura e a força de trabalho das organizações anteriores
foram redistribuídas entre os órgãos criados. Em seguida, o Decreto nº
10.462/2020, aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MCOM, remanejou e
transformou cargos em comissão e funções de confiança. Por sua vez, a
Portaria nº 697/2020, aprovou os Regimentos Internos dos órgãos do MCOM e
divulgou o quadro demonstrativo de cargos em comissão e de funções de
confiança. Após os atos legais e regulamentares, a Secretaria de
Telecomunicações, com o objetivo de ocupar seus postos de trabalho,
requisitou servidores de outros órgãos e solicitou colaboradores oriundos do
MCOM e de contratos terceirizados vigentes. Destaca-se a absorção, pela
SETEL, da gestão do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das
Telecomunicações (Funttel), antes administrada por uma Coordenação-Geral
vinculada à Secretaria-Executiva do antigo MCTIC. Esse processo de
reestruturação não findou e abrange redistribuição de programas, projetos e
atividades, bem como a formação de conhecimento e massa crítica
necessários ao MCOM.
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PROGRAMA DE GESTÃO POR
DESEMPENHO

Trata-se de uma estratégia criada para definir e alinhar expectativas no
ambiente de trabalho, de modo a aproveitar ao máximo os recursos
disponíveis e promover a análise de competências, produtividade,
desempenho e outros quesitos. Em 2020, o DEPIN desenvolveu uma
ferramenta de gestão do projetos, com a finalidade de cadastrar os
servidores, inserir as atividades relacionadas a cada membro da
equipe e suas respectivas pontuações para a avalição gerencial do
atingimento de metas estabelecidas. As informações são mostradas
em relatórios de Business Intelligence (BI) e disponíveis a todos os
servidores do Departamento. As etapas desenvolvidas no PGD do
DEPIN visam à adequação, definição do plano de trabalho e execução
do Programa, definido pela Instrução Normativa nº 65/2020, que
estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais a serem
observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), relativos à
implementação de Programa de Gestão.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA

A Lei de Orçamento Anual (LOA) previu o orçamento
total de R$ 116.129.738,00, assim distribuídos: R$
81.151.249,00, R$ 19.502.503,00 e R$ 15.475.986,00,
para as Despesas Discricionárias da Administração
Central, Emendas de Comissão e de Bancada, e
Emendas Impositivas, respectivamente. Além do
disponibilizado na LOA, em decorrência da pandemia
de COVID-19, a Lei nº 14.054/2020, abriu um crédito
extraordinário de R$ 6.300.000,00 ao Programa
Conecta Brasil, com o objetivo de propiciar a
instalação de pontos de internet banda larga em
hospitais, unidades de saúde ou outras localidades a
serem indicadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito
do programa Governo Eletrônico - Serviço de
Atendimento ao Cidadão (GESAC). Ainda acerca do
GESAC, destaca-se a negociação de adiantamento
de pagamento à Telebrás, que possibilitará
economia estimada em mais de R$ 1 milhão em
2021. Cumpre salientar o êxito da execução
orçamentária das Despesas Discricionárias e das
emendas parlamentares, cujos resultados foram de
99,98% e 99,96%, respectivamente.
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Regulamentação do novo Fust (Lei nº 14.109/2020), de forma a permitir o
funcionamento de sua estrutura de governança, baseada em Conselho Gestor
com composição multitemática de órgãos públicos e sociedade civil, e a
aplicação dos recursos do Fundo, nas modalidades de apoio não-
reembolsável, apoio reembolsável (linhas de financiamento) e como garantia
de operações de crédito, em projetos de acesso à Internet em banda larga.
Edição de Portaria do Ministério das Comunicações para complementar a
Portaria nº 418/2020, que estabelece diretrizes para o Edital do 5G. A nova
portaria especificará os municípios que devem ser atendidos com redes de
transporte de alta velocidade, preferencialmente em fibra óptica, as rodovias
federais que serão cobertas com banda larga móvel, e a priorização do
atendimento com banda larga móvel em tecnologia 4G ou superior de
localidades com população superior a 600 habitantes.
Edição de Portaria para assegurar a ativação da recepção de radiodifusão
sonora em Frequência Modulada (FM) em aparelhos móveis que disponham
dessa funcionalidade. A finalidade é ampliar o acesso gratuito da população a
informação, inclusive em circunstâncias emergenciais de indisponibilidade de
sinal de redes móveis, e evitar o consumo de pacote de dados com o acesso a
estações de rádio por meio da Internet (streaming). 
Edição de Portaria com as especificações técnicas dos serviços e obras
necessários à instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações, em
obra de interesse público (como rodovias, ferrovias e linhas de transmissão de
energia elétrica), que devem ser observadas pelo órgão ou entidade gestora
da obra.
Auxiliar a regulamentação, no âmbito Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama), do processo de licenciamento ambiental para a instalação de
infraestrutura de suporte a redes de telecomunicações.

44

MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES



Edição de decreto presidencial para integrar os sistemas de comunicação dos
órgãos de Segurança e Defesa (Polícias, Forças Armadas, Corpos de
Bombeiros, Defesa Civil, entre outros). Atualmente, os sistemas de
comunicações de voz e dados que dão suporte a serviços críticos no Brasil
são plataformas isoladas e dispersas. A estruturação de um sistema unificado
de comunicação móvel terrestre segura de alta capacidade e disponibilidade
contribuirá para aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de segurança
pública e das atividades de defesa. Trata-se de iniciativa do Ministério das
Comunicações, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da
Defesa.
Contratação de estudo sobre situação tributária dos provedores regionais,
com o objetivo de evidenciar os fundamentos técnicos, econômicos e
jurídicos para separação contábil entre o serviço de banda larga fixa (SCM),
sobre cujas receitas se recolhe ICMS, e o serviço de valor adicionado (SVA),
sobre o qual incide o ISS, com taxas significativamente menores. De modo
geral, as secretarias estaduais de fazenda interpretam que SCM é
predominante, o que aumenta a tributação sobre os provedores regionais e,
consequentemente, onera o custo do serviço de acesso à Internet que
oferecem. Isso representa uma ameaça à expansão do serviço de acesso à
Internet no Brasil, na medida em que o maior veículo para o crescimento da
banda larga fixa tem sido os provedores regionais.
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Inauguração de três novos Centros de Recondicionamento de Computadores
(CRC) no âmbito do Programa Computadores para Inclusão e a reativação de
mais dois CRCs, frutos do Edital de Chamada Pública nº 133/2020. O
Programa, por meio de seus Centros, recondiciona equipamentos de
informática usados, deixando-os em plenas condições de funcionamento, com
o objetivo de doar a pontos de inclusão digital, além de promover cursos e
oficinas voltados à formação cidadã e profissionalizante de jovens em
situação de vulnerabilidade social, com foco no processamento de
equipamentos eletroeletrônicos.
Reavaliação do Programa Internet para Todos, que tem por objetivo prover
conectividade a pessoas que vivem em localidades sem cobertura ou com
prestação inadequada de serviço de acesso à internet. O Programa será
implementado por meio de incentivo regulatório e/ou fiscal, de modo a
estimular a oferta de conectividade nessas localidades. Conforme
recomendação do Acórdão nº 2.487/2018, do Tribunal de Contas da União
(TCU), há interlocução com o Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ) para verificar a possibilidade de isenção do ICMS no âmbito do
Programa.
Contratação de prestação de serviços para implantar o Programa Wi-Fi Brasil,
com a instalação de até 2.000 pontos em todo o País.
Estabelecimento de parcerias com outros Ministérios para a expansão do
Programa GESAC.
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Definição da carteira de investimento dos recursos do Funttel para o triênio de
2021 a 2023, por meio da aprovação dos Planos de Aplicação de Recursos da
Finep, do BNDES e da Fundação CPqD.
Automação de atividades de arrecadação do Funttel, por meio da implantação
de sistema desenvolvido no âmbito do Programa de Gestão Estratégica e
Transformação do Estado (TransformaGov).
Publicação do estudo de Mapeamento de Políticas Públicas para Redes de 5ª
Geração, contemplando as diversas vertentes associadas à sua implantação e
futuro uso, de forma a maximizar o potencial transformador na economia
brasileira proporcionado por essa tecnologia.
Elaboração do estudo realizado pelo Grupo de Trabalho constituído para
elaborar proposta de atualização do marco jurídico referente aos Serviços de
Acesso Condicionado (SeAC).
Continuidade de atuação na definição de posições brasileiras em fóruns
internacionais relacionados às telecomunicações e à economia digital,
notadamente a UIT, a OCDE, o G20 e os BRICS. Para 2021 estão confirmadas
as reuniões ministeriais anuais nesses foros. O processo preparatório dos
eventos se iniciará de forma virtual, tal como em 2020, porém com
possibilidade de reuniões presenciais.
Quanto ao PGD, com a publicação da Instrução Normativa nº 65/2020, a
Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação (SPTI) definiu o
sistema a ser utilizado, estando em fase final da construção dos modelos de
Planos de Trabalho. No primeiro trimestre de 2021, o MCOM publicará norma
com as regras definidas para o trabalho remoto.
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