INFORMA
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

12 A 16 DE ABRIL DE 2021

A SEMANA EM BRASÍLIA

Destacamos abaixo as movimentações do Legislativo e Executivo que podem
impactar o setor privado.
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LEGISLATIVO
Câmara dos Deputados
Comissões
Implantação da Tecnologia 5G no Brasil
A Comissão Especial/Grupo de Trabalho sobre a Implantação da Tecnologia
5G no Brasil realiza reunião deliberativa virtual, em 13 de abril, às 14h30min,
para discutir os aspectos mercadológicos, segurança, infraestrutura e
equipamentos.
Saiba mais
Modelos de Gestão de Administração de Portos
A Comissão de Viação e Transportes realiza audiência pública extraordinária,
em 16 de abril, às 13h30min, para discutir os modelos de gestão de
administração de Portos.
Saiba mais

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
(“CDEICS”)
A CDEICS realiza em 14 de abril, às 10h30min, reunião deliberativa em que
foi pautado, entre outros, o seguinte projeto:
Comissão. Empresas de Transporte Remunerado Privado Individual. O Projeto
de Lei n.° 448/2019 regulamenta limite máximo de comissão cobrada pelas
empresas de transporte remunerado privado individual. O relator do projeto é
o deputado Alexis Fonteyne (NOVO-SP).
Saiba mais
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (“CCJC”)
A CCJC realiza em 13 de abril, às 13 horas, reunião deliberativa em que foi
pautado, entre outros, o seguinte projeto:
Tarifa de Energia Elétrica. Classe Rural por Autogestão. O Projeto de Lei
n.° 892/2015 cria a Classe Rural por Autogestão para fins de cálculo e cobrança
de tarifa de energia elétrica. O relator do projeto é o deputado Lafayette de
Andrada (REPUBLIC-MG).
Saiba mais

Comissão de Viação e Transportes (“CVT”)
A CVT realiza em 13 de abril, às 09h30min, reunião deliberativa em que foi
pautado, entre outros, o seguinte projeto:
Rastreamento por Satélite. Transporte de Cargas Perigosa. O Projeto de Lei
n.° 2766/2015 altera as leis que trata do transporte aquaviário e terrestre
e de energia nuclear (Lei n.° 10.233/2001 e Lei nº 6.189/1974), para tornar
obrigatória a utilização de sistema de rastreamento por satélite nos veículos e
nas embarcações utilizados para o transporte de cargas perigosas. A relatora
do projeto é o deputado Paulo Guedes (PT-MG).
Saiba mais

Senado Federal
Plenário
O Plenário do Senado Federal pautou para esta semana, entre outras, as
seguintes proposições legislativas:
BR do Mar. O Plenário do Senado Federal discutirá o Projeto de Lei n.° 4.199/2020
que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem (BR do Mar).
Saiba mais
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Transporte Rodoviário de Passageiros. DF e Entorno. O Plenário do Senado
Federal discutirá a Proposta de Emenda à Constituição n.° 65/2015, que transfere
para União a exploração dos serviços de transporte rodoviário de passageiros
entre os municípios do Entorno do Distrito Federal e Brasília.
Saiba mais

ADCT. Gastos com Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos. O Plenário do
Senado Federal discutirá a Proposta de Emenda à Constituição n.° 104/2015,
que acrescenta o art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
para estabelecer patamares mínimos de gastos com rodovias, ferrovias, portos
e aeroportos para os anos de 2016 a 2022.
Saiba mais

Política Tributária. O Plenário do Senado Federal discutirá o Projeto de
Resolução do Senado n.° 10/2018, que institui o Conselho de Avaliação das
Políticas Tributárias. O relator do projeto é o senador José Pimentel.
Saiba mais

Serviços de Telecomunicações. Rodovias Federais e Estaduais. O Projeto de Lei
do Senado n.° 5/2017 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de serviços
móveis de telecomunicações nas rodovias federais e estaduais. O relator do
projeto é o senador Izalci Lucas.
Saiba mais

Royalties Petróleo. Educação Básica. O Projeto de Lei do Senado n.° 747/2015
altera a destinação dos royalties do petróleo de forma a privilegiar a educação
pública básica e o ensino profissional.
Saiba mais
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Comissões
Comissão de Serviços de Infraestrutura (“CI”)
A CI realiza em 12 de abril, às 09 horas, reunião deliberativa em que foi
pautado, entre outros, o seguinte projeto:
Segregação de Rodovias Federais. O Projeto de Lei do Senado n.° 702/2015
altera a Lei do Sistema Nacional de Viação para determinar a segregação das
rodovias federais em relação às vias locais urbanas.
Saiba mais

Novos Projetos de Lei
Abaixo destacamos as novas propostas legislativas protocoladas na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal que interessam ao ambiente empresarial.
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Compensação de
Energia Elétrica.
Cessão de Créditos

O Projeto de Lei n.° 2474/2020 dispõe sobre cessão de créditos obtidos em sistema
de compensação de energia elétrica durante o período de emergência de saúde
pública decorrente da pandemia da Covid-19.
Saiba mais

Dispensa de
Licitação. Insumos
Coronavírus

O Projeto de Lei n.° 1295/2021 autoriza a administração pública direta e indireta de
todos os entes da Federação a celebrar contratos ou outros instrumentos congêneres, com dispensa de licitação, para a aquisição de insumos e medicamentos de
eficácia comprovada, além de bens e serviços utilizados no tratamento de saúde em
regime hospitalar de pacientes infectados pelo novo coronavírus.
Saiba mais

Fundo Nacional
de Estabilização
do Preço dos
Combustíveis

O Projeto de Lei n.° 1294/2021 dispõe sobre a política de preços dos derivados de
Petróleo e cria o Fundo Nacional de Estabilização do Preço dos Combustíveis.

Manifestação
Prévia de Credores.
Decretação de
Falência

O Projeto de Lei n.° 1283/2021 altera a lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária (Lei n.° 11.101/2005)
com o objetivo de permitir a manifestação prévia de credores antes da decretação
de falência ex officio pelo juiz.
Saiba mais
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SENADO FEDERAL
Programa de
Renegociação em
Longo Prazo de
débitos para com a
Fazenda Nacional

O Projeto de Lei Complementar n.° 46/2021 institui o Programa de Renegociação
em Longo Prazo de débitos para com a Fazenda Nacional ou devidos no âmbito do
Simples Nacional (RELP) e a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
destinada a custear linhas de crédito às microempresas e empresas de pequeno
porte (Cide-Crédito-MPE).
Saiba mais

Benefícios
Fiscais. Empresas
Petrolíferas

O Projeto de Lei n.° 1115/2021 revoga a suspensão e os benefícios fiscais previstos
na lei que dispões sobre o tratamento tributário das atividades de exploração e
de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás natural (Lei n.° 13.586/2017)
estabelecidos em favor das empresas petrolíferas.
Saiba mais

EXECUTIVO
O Poder Executivo, por intermédio de seus Órgãos e Agências, conduz
consultas e audiências públicas em importantes e diferentes temas. Veja os
detalhes das discussões atualmente em curso:
Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”)
Consulta Pública 15/2021 – A ANATEL realiza consulta pública para debater
a proposta de Ato de requisitos técnicos e operacionais para sistemas de
comunicação via satélite.
Saiba mais
Prazo final: 21/05/2021 |
Consulta Pública 17/2021 – A ANATEL realiza consulta pública para debater as
alterações nos Planos Básicos de Radiodifusão.
Prazo final: 21/04/2021

|

Saiba mais

Consulta Pública 18/2021 – A ANATEL realiza consulta pública para debater a
proposta de Ato contendo o procedimento operacional para homologação de
produto por declaração de conformidade com marca Anatel.
Prazo final: 23/05/2021
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Saiba mais

Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”)
Consulta Pública 16/2021 – A ANEEL realiza consulta pública para obter subsídios
referentes à minuta de regulamento que define que as compensações não
pagas tempestivamente aos consumidores devem ser atualizadas pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e que altera as Condições
Gerais de Fornecimento de modo que a atualização monetária de débitos dos
consumidores também seja feita com base no mesmo índice.
Prazo final: 19/04/2021

|

Saiba mais

Consulta Pública 14/2021 – A ANEEL realiza consulta pública para obter
subsídios para o aprimoramento da Revisão da RAP dos contratos de concessão
de transmissão de energia elétrica relativos aos empreendimentos licitados
com data de revisão em julho de 2021.
Saiba mais
Prazo final: 24/04/2021 |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”)
Consulta Pública 04/2021 – A ANP realiza consulta e audiência para obter
subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta
o procedimento de fiscalização de segurança operacional das atividades de
exploração e produção de petróleo e gás natural baseado na identificação e
na verificação de saneamento de não conformidades e estabelece os casos
passíveis de concessão de prazo para adequação aos regulamentos técnicos de
gerenciamento de segurança operacional da ANP.
Prazo final: 16/06/2021

|

Saiba mais

Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”)
Consulta Pública 85/2021 – A ANS realiza consulta pública para debater a
proposta de atualização e aprimoramento das normas contábeis e Procedimentos
Previamente Acordados – PPA.
Saiba mais
Prazo final: 26/05/2021 |
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Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se encerram
entre abril e junho de 2021:
CONSULTA/AUDIÊNCIA
PÚBLICA

ASSUNTO

PRAZO PARA
CONTRIBUIÇÃO

ANATEL1

1

Consulta Pública
10/2021

Debater a definição de distância para coordenação
entre estações terrestres operando além do Mar Territorial, dentro da Zona Econômica Exclusiva, e sistemas terrestres em solo, nas faixas de frequências de
450 MHz a 3,7 GHz.

21 de abril de 2021

Consulta Pública
17/2021

Debater as alterações nos planos básicos de radiodifusão.

21 de abril de 2021

Consulta Pública
13/2021

Promover a Tomada de Subsídios do projeto de
reavaliação das taxas e contribuições aplicáveis ao
setor de telecomunicações.

26 de abril de 2021

Consulta Pública
11/2021

Discutir a proposta de Ato contendo o procedimento
operacional para homologação de produto para telecomunicações por declaração de conformidade com
relatório de ensaios.

06 de maio de 2021

Consulta Pública
15/2021

Debater a proposta de Ato de requisitos técnicos e operacionais para sistemas de comunicação via satélite.

21 de maio de 2021

Consulta Pública
18/2021

Debater a proposta de Ato contendo o procedimento
operacional para homologação de produto por declaração de conformidade com marca Anatel.

23 de maio de 2021

Consulta Pública
14/2021

Debater a atualização dos requisitos voltados à avaliação da conformidade técnica de Transceptores para
Estações Rádio Base, objetivando incluir parâmetros
de testes para equipamentos com a tecnologia 5G
operando em ondas milimétricas (Frequency Range 2:
24,25 GHz a 52,6 GHz) e atualização das referências
normativas para a versão 16.6.0 do release 16 do 3GPP.

24 de maio de 2021

Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
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ANEEL2

Consulta Pública
16/2021

Obter subsídios referentes à minuta de regulamento
que define que as compensações não pagas tempestivamente aos consumidores devem ser atualizadas
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA, e que altera as Condições Gerais de Fornecimento de modo que a atualização monetária de débitos dos consumidores também seja feita com base no
mesmo índice.

19 de abril de 2021

Consulta Pública
07/2021

Obter subsídios para a Análise de Impacto Regulatório
– AIR sobre a segurança cibernética no Setor Elétrico
Brasileiro.

26 de abril de 2021

Consulta Pública
10/2021

Obter subsídios para o aprimoramento da proposta
de revisão dos Adicionais e das Faixas de Acionamento
para as Bandeiras Tarifárias 2021/2022.

07 de maio de 2021

Consulta Pública
06/2021

Obter subsídios para a revisão e o aperfeiçoamento
das diretrizes que orientam a criação, organização e
funcionamento dos Conselhos de Consumidores de
Energia Elétrica.

24 de maio de 2021

Consulta Pública
14/2021

Obter subsídios para o aprimoramento da Revisão
da RAP dos contratos de concessão de transmissão
de energia elétrica relativos aos empreendimentos
licitados com data de revisão em julho de 2021.

24 de maio de 2021

ANVISA3

Consulta Pública
1001/2021

Debater a proposta de alteração da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n.° 63, de 28 de dezembro de
2012 (regras utilizadas para a nomenclatura das Denominações Comuns Brasileiras – DCB) e revogação da
Instrução Normativa n.° 5, de 28 de dezembro de 2012.

27 de abril de 2021

Consulta Pública
1018/2021

Debater a proposta de regulamentação dos requisitos para emissão, prescrição, aviamento, dispensação e guarda das Receitas de Controle Especial e das
receitas de medicamentos antimicrobianos emitidas
em meio eletrônico, e dos requisitos para emissão das
receitas de Produtos derivados de Cannabis emitidas
em meio eletrônico.

24 de maio de 2021

² Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
3
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
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ANP4

Consulta Pública
03/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que institui o Programa de Monitoramento da Qualidade do Biodiesel e estabelece
os requisitos para o credenciamento de laboratórios
correlacionados.

26 de abril de 2021

Audiência Pública
03/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que institui o Programa de Monitoramento da Qualidade do Biodiesel e estabelece
os requisitos para o credenciamento de laboratórios
correlacionados.

05 de maio de 2021

Consulta Pública
04/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta o procedimento de
fiscalização de segurança operacional das atividades
de exploração e produção de petróleo e gás natural
baseado na identificação e na verificação de saneamento de não conformidades e estabelece os casos
passíveis de concessão de prazo para adequação aos
regulamentos técnicos de gerenciamento de segurança operacional da ANP.

16 de junho de 2021

Audiência Pública
04/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta o procedimento de
fiscalização de segurança operacional das atividades
de exploração e produção de petróleo e gás natural
baseado na identificação e na verificação de saneamento de não conformidades e estabelece os casos
passíveis de concessão de prazo para adequação aos
regulamentos técnicos de gerenciamento de segurança operacional da ANP.

16 de junho de 2021

ANS5

4
5

Consulta Pública
84/2021

Debater a proposta de Resolução Normativa que
altera a RN n.° 439, de 2018, que dispõe sobre processo
de atualização periódica do rol de procedimentos e
eventos em saúde.

19 de abril de 2021

Consulta Pública
85/2021

Debater a proposta de atualização e aprimoramento
das normas contábeis e Procedimentos Previamente
Acordados – PPA.

26 de maio de 2021

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (“ANP”)
Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”)
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ANTAQ6

Audiência Pública
07/2021

Proposta de aprimoramento da norma que altera a
redação do parágrafo único do art. 13 do Anexo da
Resolução ANTAQ n.° 3.220/2014, que tem como objeto estabelecer procedimentos para a elaboração de
projetos de arrendamentos e definir a metodologia de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de arrendamento de áreas e instalações
portuárias nos portos organizados

14 de abril de 2021

ANTT7

Audiência Pública
02/2021

Colher sugestões e contribuições à minuta de Resolução que estabelece o regulamento das concessões
rodoviárias, aplicável aos contratos de concessão de
exploração de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres
– ANTT.

27 de abril de 2021

ME8

6
7
8

Consulta Pública
1/2021

Debater a Minuta do termo de referência relativo
ao registro de preços, para eventual contratação de
empresa especializada na prestação de serviços compreendendo a disponibilização de solução tecnológica para automação de serviços públicos (BPMS), no
modelo de Software como Serviço (SaaS), bem como
a adequação e automação dos serviços propriamente
ditos, com o uso da solução tecnológica disponibilizada, incluindo suporte técnico e treinamento. Compreende ainda, a disponibilização de solução para
robotização de processos (RPA – Robotic Process
Automation) no modelo de Software como Serviço
(SaaS), incluindo o desenvolvimento de robôs e todo
o suporte técnico necessário.

13 de abril de 2021

Consulta Pública
15/2021

Debater a proposta de alteração do Processo Produtivo Básico – PPB de “MEDICAMENTOS SÓLIDOS”, industrializados na Zona Franca de Manaus.

14 de abril de 2021

Consulta Pública
16/2021

Debater a proposta de alteração do Processo Produtivo Básico – PPB de SOLVENTES E DILUENTES COMPOSTOS.

14 de abril de 2021

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”).
Agência Nacional de Transportes Terrestres (‘ANTT”).
Ministério da Economia (“ME”).

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos clientes e
integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover aconselhamento legal sobre as
matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.
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