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BELÉM, SEXTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2016

m meio a manifestações técni-
cas e populares contra a pos-
sibilidade de as operadoras de 

telefonia suspenderem os planos 
ilimitados e adotar limites de da-
dos na banda larga � xa, o ministro 
das Comunicações, André Figuei-
redo, enviou ontem à Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) um ofício solicitando 
medidas para que as teles respei-
tem os direitos dos consumido-
res e cumpram os contratos em 
curso. Segundo especialistas ou-
vidos pelo Globo, se efetivamente 
adotada pelas operadoras, a sus-
pensão da oferta de conexão pode 
ferir o Marco Civil da internet.

Em nota, o ministro disse que 
acompanha com preocupação as 
notícias sobre o tema. “Nós sabe-
mos que existe uma previsão regi-
mental da possibilidade de limitar 
essa franquia, mas contratos não 
podem ter uma alteração unilate-
ral. A Anatel precisa tomar ações 
que protejam o usuário”.

Governo e Anatel se preocu-
pam, principalmente, com a alte-
ração de contratos em curso e para 
que todas as informações sobre o 
consumo de dados sejam apresen-
tadas aos consumidores.

O presidente da Anatel, João Re-
zende, disse ontem que, apesar de 
as teles estarem oferecendo a novos 
clientes contratos com limite de da-
dos, a agência não tem informação 
de que cortes tenham ocorrido na 
prática. “Há uma preocupação que 
o ministério está externando à Ana-

tel para que olhe todos os impactos 
de futuras decisões a respeito desse 
assunto, muito embora as empre-
sas não estejam praticando ainda 
essa questão”, disse Rezende.

Rezende disse ontem que a 
agência reguladora ainda iria ava-
liar o ofício do ministério das Co-
municações e quais medidas to-
mar a partir disso. Questionado, o 
presidente não respondeu como o 
consumidor deverá agir, se sentir 
que seu serviço foi cortado.

A polêmica sobre os limites à 
banda larga fixa começou em feve-
reiro, quando a Vivo anunciou que 
passaria a bloquear o serviço após 
o estouro da franquia de dados, 
assim como já ocorre na maioria 
dos planos de internet móvel. A 
mudança já está prevista nos con-
tratos da operadora, mas só entrará 
em vigor a partir de janeiro de 2017 
e valerá apenas para quem clientes 
que contrataram os planos a partir 
de 5 de fevereiro.

Na internet, campanhas contra 
a limitação se multiplicaram des-
de então. Os usuários temem que o 
movimento seja seguido por outras 
empresas. Na plataforma Avaaz, 
uma petição contra a medida criada 
no dia 22 de março superou ontem 
a marca de 1 milhão de assinatu-
ras. A meta é chegar a 1,2 milhão de 
adesões, que devem ser entregues a 
Vivo, GVT, Oi, NET, Claro, Anatel e 
Ministério Público Federal.

O movimento ganhou as redes 
sociais. No Facebook, um “Cance-
laço” foi convocado para janeiro de 
2017, quando a Vivo começa coloca 
em prática o modelo de franquia. 
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PRESSÃO POR FISCALIZAÇÃO
MINISTRO PEDE QUE ANATEL CONTROLE ABUSOS COM LIMITES DA BANDA LARGA FIXA NO PAÍS

 Figueiredo quer fi scalização no cumprimento de contratos
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BRASÍLIA E RIO DE JANEIRO
Agência O Globo

Prazo: maioria 
ainda não 
declarou o IR

A 15 dias do fim do prazo, pouco 
mais de 60% contribuintes ainda 
não entregaram a declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física 
2016. Até as 17h de ontem, a Receita 
Federal havia recebido 11.025.506 
declarações. O número equivale 
a 38,7% das declarações previstas 
para este ano. A entrega começou 
em 1º de março e vai até 29 de abril.

O programa gerador da declara-
ção para ser usado no computador 
pode ser baixado no site da Receita 
Federal. A Receita liberou um Per-
guntão, elaborado para esclarecer 
dúvidas quanto à declaração refe-
rente ao exercício de 2016, ano-ca-
lendário de 2015.

Quem perder o prazo de en-
trega estará sujeito a multa de R$ 
165,74 ou de 1% do imposto devido 
por mês de atraso, prevalecendo o 
maior valor. A multa máxima pode 
chegar a 20% do imposto devido.

Cerca de 28,5 milhões de con-
tribuintes deverão enviar à Receita 
Federal a declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física em 2016. A esti-
mativa é do supervisor nacional do 
Imposto de Renda, Joaquim Adir. 

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura-SESAN/Prefeitura 
Municipal de Ananindeua-PMA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS 
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DE ANANINDEUA/PA 
(CIDADE NOVA) – CONTRATO DE REPASSE N° 819298/2015-MINISTÉRIO 
DAS CIDADES.
Data da Abertura: 03 de maio de 2016
Hora da Abertura: 10h00mm (Hora Local) 
Local da Abertura: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Sede da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PMA, situada à Avenida 
Magalhães Barata nº 1515 (Rodovia BR 316, Km 08), Centro, Município de 
Ananindeua/Pará. Fone/fax: (91) 3073-2131.
Edital e Informações: das 08h00mm às 14h00mm, na Sala de Reuniões da 
Comissão Permanente de Licitação/PMA, situada no mesmo endereço supracitado, 
onde o Edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante gravação em CD 
virgem, fornecido pelo interessado que se identificar. 

Ananindeua/PA, 15 de abril de 2016.
Priscilla Mendes Vieira - Presidente CPL/PMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº TP.2016.015.PMA.SESAN

SESAN
Secretaria Municipal
de Saneamento

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura-SESAN/Prefeitura Municipal de 
Ananindeua-PMA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, REMANEJAMENTO/REASSENTAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E 
ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS OCUPANTES DAS ÁREAS ATINGIDAS PELA 
INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC), OS 
PROJETOS DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) JADERLÂNDIA MAGUARIAÇU, 
REFERENTES AO CONVÊNIO N° 222.623-15.
Data da Abertura: 18 de maio de 2016.
Hora da Abertura: 10h00mm (Hora Local) 
Local da Abertura: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Sede 
da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PMA, situada à Avenida Magalhães Barata nº 1515 
(Rodovia BR 316, Km 08), Centro, Município de Ananindeua/Pará. Fone/fax: (91) 3073-2131.
Edital e Informações: das 08h00mm às 14h00mm, na Sala de Reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação/PMA, situada no mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser 
obtido isento de qualquer taxa, mediante gravação em CD virgem, fornecido pelo interessado que 
se identificar. 

Ananindeua/PA, 15 de abril de 2016.
Priscilla Mendes - Presidente CPL/PMA
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