INFORMA

RELAÇÕES
GOVERNAMENTAIS

A Semana em Brasília

Destacamos abaixo as movimentações do Legislativo e Executivo que
podem impactar o setor privado.

LEGISLATIVO
Embora a posse dos parlamentares tenha ocorrido em 1º de fevereiro, as
atividades das comissões ainda dependem das indicações de seus presidentes,
o que deve ocorrer até a próxima semana. Por esta razão, provavelmente a
retomada dos trabalhos legislativos deve ocorrer na segunda quinzena de
fevereiro.

4 a 8 de fevereiro

Para informações,
entrar em contato com:

Luciano Inácio de Souza

D +55 61 3030 1952
luciano.souza@cesconbarrieu.com.br

EXECUTIVO
Os Órgãos e Agências do Governo Federal conduzem consultas e audiências
públicas em matérias de relevo para as atividades empresariais. Veja os
detalhes das discussões que foram recentemente tornadas públicas:
Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”)
Consulta Pública nº 2/2019 – A ANATEL realiza consulta pública para debater
a proposta de alteração dos Planos Básicos de Distribuição de Canais de
Televisão em VHF e UHF – PBTV, de Retransmissão de TV – PBRTV, de Televisão
Digital – PBTVD, de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada – PBFM, de
Radiodifusão Sonora em Onda Média – PBOM e do Plano de Referência para
Distribuição de Canais do Serviço de Radiodifusão Comunitária – PRRadCom.
As contribuições poderão ser enviadas até 10 de fevereiro de 2019. Leia
aqui maiores informações da consulta pública.
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Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”)
Audiência Pública nº 5/2019 – A ANEEL realiza
audiência pública para debater o aprimoramento da
proposta de alteração das Regras de Comercialização
de Energia Elétrica.

As contribuições poderão ser enviadas até 1º de
março de 2019. Leia aqui maiores informações da
audiência pública.

Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões e consultas públicas em andamento nos Órgãos e
Agências do Governo Federal, em matérias de relevo para as atividades empresariais e que se encerram entre
fevereiro e abril de 2019:

Consulta/Audiência
Pública

Tema da Consulta/Discussão

Prazo para
Contribuição

ANATEL1

Consulta Pública nº 2/2019

Debater a proposta de alteração dos Planos Básicos de
Distribuição de Canais de Televisão em VHF e UHF – PBTV, de
Retransmissão de TV – PBRTV, de Televisão Digital – PBTVD,
de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada – PBFM,
de Radiodifusão Sonora em Onda Média – PBOM e do Plano
de Referência para Distribuição de Canais do Serviço de
Radiodifusão Comunitária – PRRadCom.

10 de fevereiro de 2019

Consulta Pública nº 48/2018

Debater a proposta de regulamento de arrecadação de receitas
tributárias.

16 de fevereiro de 2019

Audiência Pública nº 1/2019

Debater a proposta de Regulamento de Fiscalização Regulatória.

20 de fevereiro de 2019

Consulta Pública nº 52/2018

Debater a Reavaliação da regulamentação relacionada a
serviços públicos de emergência e à segurança das redes de
telecomunicações, em cumprimento dos itens nº 41 e 58 da
Agenda Regulatória da Anatel para o biênio 2017-2018.

23 de fevereiro de 2019

Consulta Pública nº 51/2018

Debater a Revisão do Plano Geral de Metas para a Universalização
do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) prestado no
regime público (PGMU) e dos contratos de concessão do STFC,
nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa
distância internacional (LDI), para o período de 2021 a 2025.

24 de fevereiro de 2019

Consulta Pública nº 53/2018

Debater a proposta de Regulamento de Fiscalização Regulatória.

27 de março de 2019

ANEEL3

1
2

Audiência Pública nº 2/2019

Debater o aprimoramento das Regras de Comercialização de
Energia Elétrica, conforme a Resolução Normativa nº 822/2018.

25 de fevereiro de 2019

Audiência Pública nº 3/2019

Debater a regulamentação de critérios e procedimentos de cálculo dos investimentos em bens reversíveis não amortizados ou
não depreciados de concessões de geração, prorrogadas ou não.

25 de fevereiro de 2019

Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
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Audiência Pública nº 5/2019

Debater o aprimoramento da proposta de alteração das Regras
de Comercialização de Energia Elétrica.

1º de março de 2019

ANP3
Tomada Pública de
Contribuições nº 6/2018

Coletar contribuições, dados e informações sobre promoção da
concorrência e desverticalização na indústria de gás natural,
assim como o aumento da oferta de gás natural ao mercado.

Consultar no link o
calendário de prazos para
contribuição.

Consulta Pública nº 1/2019

Debater a revisão da Portaria ANP nº 170/2002, que
regulamenta a atividade de transporte a granel de petróleo, seus
derivados, gás natural e biocombustíveis por meio aquaviário,
compreendendo as navegações de longo curso, de cabotagem,
de apoio marítimo, de apoio portuário e interior, conforme Ação
14.1 da Agenda Regulatória 2017-2018.

15 de fevereiro de 2019

Consulta Pública nº 2/2019

Debater a proposta de alteração da Resolução nº 52/2010, que
estabelece as especificações dos combustíveis destinados ao
uso aquaviário, reduzindo o limite máximo no teor de enxofre
dos óleos combustíveis marítimos para as embarcações que
não dispuserem de sistema de limpeza de gases de escape.

18 de fevereiro de 2019

Audiência Pública nº 1/2019

Debater a revisão da Portaria ANP nº 170/2002, que
regulamenta a atividade de transporte a granel de petróleo, seus
derivados, gás natural e biocombustíveis por meio aquaviário,
compreendendo as navegações de longo curso, de cabotagem,
de apoio marítimo, de apoio portuário e interior, conforme Ação
14.1 da Agenda Regulatória 2017-2018.

19 de fevereiro de 2019

Audiência Pública nº 2/2019

Debater a proposta de alteração da Resolução nº 52/2010, que
estabelece as especificações dos combustíveis destinados ao
uso aquaviário, reduzindo o limite máximo no teor de enxofre
dos óleos combustíveis marítimos para as embarcações que
não dispuserem de sistema de limpeza de gases de escape.

27 de fevereiro de 2019

ANVISA4

3
4

Consulta Pública nº
572/2018

Debater a proposta de Guilhotina Regulatória, mecanismo de
reforma do marco regulatório para identificação e revogação
conjunta de atos normativos obsoletos, que correspondem
a atos que não produzem mais efeitos, mas que ainda estão
vigentes.

4 de fevereiro de 2019

Consulta Pública nº
588/2018

Debater os critérios e procedimentos para implementação de
gerenciamento informatizado da distribuição de numeração
e talonários de Receituário de Controle Especial no território
nacional.

4 de fevereiro de 2019

Consulta Pública nº
585/2018

Debater a proposta de resolução que trata sobre os requisitos
de Boas Práticas para o Processamento de Produtos utilizados
na assistência à saúde.

9 de março de 2019

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
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Consulta Pública nº
599/2018

Debater a proposta de resolução que trata do Regulamento
Técnico MERCOSUL, sobre a lista positiva de aditivos destinados
à elaboração de materiais plásticos e revestimentos poliméricos
em contato com alimentos.

1º de abril de 2019

BACEN5

Consulta Pública nº 1/2019

Debater a proposta de circular que trata da política, procedimentos e controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil para
prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos
crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

18 de março de 2019

MME6

5
6

Consulta Pública nº
66/2019

Debater a minuta de portaria contendo a sistemática para a
realização do leilão para aquisição de Energia e Potência Elétrica
de Agente Vendedor, disponibilizadas por meio de solução de
suprimento, para o atendimento dos mercados consumidores
situados nos Sistemas Isolados de Boa Vista e localidades
conectadas.

6 de fevereiro de 2019

Consulta Pública nº
65/2018

Debater a elaboração do Plano Nacional de Energia – PNE.

17 de fevereiro de 2019

Banco Central do Brasil (“BACEN”).
Ministério de Minas e Energia (“MME”).

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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