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Compartilhamento de Infraestrutura

É o uso conjunto de uma
infraestrutura da rede de
distribuição com as instalações das
redes de telecomunicações.

Empresas com autorização,
dispensa ou permissão expedida
pela ANATEL para explorar serviços
de telecomunicações, mediante
contrato celebrado com a
Distribuidora.
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Após homologação do contrato
entre as partes e aprovação do
respectivo projeto técnico do trecho
solicitado.

O que é o compartilhamento de 
infraestrutura?

Quem pode utilizar os postes? Quando a rede pode ser instalada?
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Lei e Resoluções

Resolução Conjunta ANEEL /ANATEL
Nº 001, de 24 de novembro de 1999

Aprova o Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre
os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo.

Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL
Nº 4, de 16 de dezembro de 2014

Define a obrigatoriedade de regularização de 2.100 postes/ano, fixa o preço de
referência para o compartilhamento de postes, a ser utilizado nos processos de
resolução de conflitos, e estabelece regras para uso e ocupação dos pontos de
fixação.

Resolução Normativa ANEEL Nº 797,
de 12 de dezembro de 2017

Define os procedimentos para o compartilhamento de infraestrutura com agentes
dos setores de Telecomunicações, Petróleo, Gás e demais interessados.

Lei Nº 9.472, de 16 de julho de 1997 Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Dá o
direito as prestadoras de serviços de telecomunicações utilizarem postes, dutos,
condutos e servidões pertencentes a prestadoras de outros serviços públicos.
Define a obrigação das Agências em regulamentar, fiscalizar e punir.

O procedimento de Regulação Tarifária define que 60% do faturamento bruto do compartilhamento seja revertido para a 
tarifa reduzindo a conta de energia.
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Ações da Distribuidora

A Distribuidora é responsável pela gestão dos 529 contratos vigente no estado e por notificar as operadoras
constatadas irregularidades .
A regularização às normas técnicas é de responsabilidade da prestadora de serviços de telecomunicações,
conforme previsão da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL Nº 4 DE 16/12/2014.
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FISCALIZAÇÃO

Levantamento em campo de informações
e imagens de casos críticos e
emergenciais.

REGULARIZAÇÃO
Equipe de remoção em campo de cabos e
equipamentos clandestinos ou em
situações de risco.

Levantamento em campo de informações
e imagens das redes instaladas.

CENSO

Documento encaminhado para a empresa
que possui contrato com a Distribuidora
para adequação de irregularidades.

NOTIFICAÇÃO
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Impostos e Taxas

Instalação da Infraestrutura

Reposição da Infraestrutura

Manutenção
Análise de Projetos

Fiscalização
Regularização

Censo

Gestão do contrato

Administração do Processo

Manutenção adicional

Custos Incorridos

Compartilhamento de Infraestrutura

60% do faturamento 

bruto do compartilhamento 

é revertido para o 

consumidor como 

desconto na conta de 

energia.
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Quais valores estamos entregando ?

➢ Segurança da população

➢ Redução da tarifa

➢ Ambiente ordenado

➢ Segurança dos colaboradores

➢ Cumprimento das resoluções

➢ Qualidade no fornecimento

➢ Combate às irregularidades de 

clandestinas

➢ Segurança dos operadores

➢ Garantir competição saudável

Empresas

Sociedade

ENEL
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Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura
Cobranças de Pontos e Equipamentos

Previsão contratual de cobranças

A cobrança de equipamentos é legal e prevista
no contrato bilateral de compartilhamento de
infraestrutura assinado entre as parte.
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Notícias - Cobrança de equipamentos

“Os preços e as condições comerciais quanto à

fixação de equipamentos de provedores de

internet nos postes das distribuidoras de energia

elétrica podem ser livremente negociados entre

as partes, desde que sejam observados os

princípios da isonomia e da livre competição".

ANEEL

Manifestação das operadoras sobre a

cobrança dos equipamentos

ANATEL

Posicionamentos das Agências 

Reguladoras em linha com Res. 

01/99 (DN - 17/02/22)

“O compartilhamento dos postes para outras

finalidades e a cobrança pelas mesmas é

possível dentro de regulamentação específica da

Aneel.”
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Fluxo para Cobrança de Equipamentos

Levantamento

do número de  

equipamentos

Notificação 

para empresas
Confirmação 

das 

operadoras.

Notificação 

com base 

atualizada e 

comunicado de 

faturamento

Inclusão de 

pontos em 

faturamento

Verificação em censo e base de

projetos técnicos aprovados

dos números de equipamentos

instalados em postes da

Distribuidora.

Envio de notificação individual

com as evidências dos pontos

com equipamentos para

confirmação do cliente.

Validação dos pontos pela

operadora para base de

faturamento e direcionamento

para remoção de campo.

Notificação com os pontos

validados pelo cliente e

comunicado sobre o

faturamento dos equipamentos

na competência consecutiva.

Os equipamentos são

acrescidos em faturamento.
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Cronograma – Cobrança de Equipamentos

Envio do 

comunicado 

sobre a 

cobrança de 

equipamentos 

instalados

Reunião na 

Assembleia 

Legislativa do 

Ceará.

1º Reunião do 

Grupo de 

Trabalho

2ª Reunião do 

Grupo de 

Trabalho

11/02

2022

22/02

• Formação do grupo de 

trabalho para tratativas do 

tema.

• Suspensão temporária da 

cobrança de equipamentos.

09/03

• Apresentação do estudo de 

caso de uma empresa. os 

impactos da implementação 

da cobrança de 

equipamentos e viabilidades 

técnicas de instalação.

30/03 
(em confirmação)

• Apresentação de

amostragem mais relevante

pelas empresas de

telecomunicações e Enel.
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Obrigado!

Fortaleza, 24 de março de 2022.


