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LEGISLATIVO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PLENÁRIO

O Plenário da Câmara dos Deputados pautou para esta semana, entre 
outras, as seguintes proposições legislativas:

Dados Pessoais. Garantia Fundamental. O Plenário da Câmara dos Deputados 
discutirá, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição n.° 17/2019 
que altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre 
os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da 
União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais.

  Saiba mais 

Segurança de Barragens. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em 
turno único, o Projeto de Lei n.° 550/2019 que altera a Lei de Segurança de 
Barragens para reforçar a efetividade da Política Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB); Lei das Águas, para dotar de novos instrumentos o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no exercício de sua atribuição de zelar 
pela implementação da PNSB; a Lei n.° 8.001/1990 para instituir o pagamento 
da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) em 
caso de suspensão da produção devido a acidente ou rompimento de barragem; 
a Lei dos Crimes Hediondos, para classificar como hediondo o crime de poluição 
ambiental com resultado morte; a Lei dos Crimes Ambientais, para tipificar o 
crime de poluição com resultado morte e determinar que, em situação de aci-
dente, a multa por infração ambiental seja revertida à região afetada; a Lei do 
Fundo Nacional do Meio Ambiente, para incluir, entre as aplicações financeiras 
prioritárias, a recuperação de áreas degradadas por acidentes ou desastres 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1773684&filename=PEC+17/2019
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ambientais; e a Lei da Defesa Civil, para determinar ao Sinpdec a manutenção 
de canal de comunicação para o recebimento de denúncias e informações rela-
cionadas à segurança de barragens.

  Saiba mais 

Recuperação Judicial e Falência. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, 
em turno único, o Projeto de Lei n.° 6.229/2005 que altera o parágrafo 7º do  
art. 6º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, para submeter todos os crédi-
tos tributários à recuperação judicial.

  Saiba mais 

Prescrição. Protesto Extrajudicial. O Plenário da Câmara dos Deputados dis-
cutirá, em turno único, o Projeto de Lei Complementar n.° 459/2017 que prevê 
o protesto extrajudicial como causa de interrupção da prescrição e autoriza a 
administração tributária a requisitar informações a entidades e órgãos públicos 
ou privados.

  Saiba mais 

COMISSÕES

Comissão Especial do PL 399/2015 (“Medicamentos com Cannabis”)

Audiência Pública. Cannabis. A Comissão Especial realiza em 10 de março, às 
14 horas, audiência pública para debater o potencial brasileiro para o cultivo da 
Cannabis Sativa. Foram convidados os senhores Euclides Lara Cardozo, (Farma-
cêutico Bioquímico), Fabian Borghetti (Doutor em Biologia molecular), Sérgio 
Rocha (Engenheiro Agrônomo), Roberto Fontes Vieira (EMBRAPA) e a senhora 
Renata Monteiro (Farmacêutica).

Comissão Especial do PL 146/2019 (“Startups”)

Audiência Pública. Startups. A Comissão Especial realiza duas audiências públi-
cas para debater os aspectos trabalhistas e relações de colaboração e medidas 
regulatórias para novas relações de trabalho e colaboração. Para a primeira,  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1721856&filename=PL+550/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=29D31ED2FC1F3A63BC84B06B01330E72.proposicoesWebExterno2?codteor=358309&filename=PL+6229/2005
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1633349&filename=PLP+459/2017
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a ser realizada em 10 de março, às 15 horas, foram convidados os senhores Vitor 
Magnani (representante da Associação Brasileira Online to Offline), Fernando 
Abdala (Advogado) e representantes da Secretaria de Trabalho e Emprego, do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
Para a segunda audiência, a ser realizada em 11 de março, às 14 horas, foram 
convidados os senhores Rodrigo Marinho (Conselheiro do Instituto Mises), João 
Sabino (Ifood), a Dra. Viviane Leite (ANAMATRA) e representantes da Associação 
Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), Associação Brasileira de Advoga-
dos Trabalhistas (ABRAT) e do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho. 

Comissão Especial do Código Brasileiro de Energia Elétrica

Audiência Pública. Energia Elétrica. A Comissão Especial realiza em 11 de março, 
às 9h30min, audiência pública para debater o preço da energia elétrica para os 
consumidores cativos e a retirada dos subsídios dos consumidores rurais. Foi 
convidado o senhor Gilberto Cervinsk (Coordenação Nacional do Movimento dos 
Atingidos por Barragens – MAB).

SENADO FEDERAL

COMISSÕES

Comissão de Assuntos Econômicos (“CAE”)

A CAE realiza em 10 de março, às 10 horas, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Transação Tributária. O Projeto de Lei Complementar n.° 4/2020 possibilita aos 
que estão enquadrados no regime do Simples Nacional a adesão à transação 
tributária a ser tratada por Lei Federal. O relator do projeto é o senador Jorginho 
Mello (PL-SC).

  Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8062499&ts=1583433347925&disposition=inline
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IPI. Multas. O Projeto de Lei n.° 6.403/2019 reduz multas relativas ao lan-
çamento de ofício de tributos ou à falta de lançamento ou recolhimento do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O relator do projeto é o senador 
Ciro Nogueira (PP-PL). 

  Saiba mais 

Imposto de Renda. O Projeto de Lei n.° 1.952/2019 (i) cria alíquota única para 
o imposto de renda da pessoa física, de 27,5% sobre rendimentos acima de R$ 
4.990,00 mensais; (ii) reduz para 12,5% a alíquota do imposto de renda da pessoa 
jurídica e para 7,5% a alíquota adicional; (iii) revoga a isenção sobre os dividendos 
recebidos de pessoa jurídica, inclusive de microempresas, criando alíquota de 
15%; (iv) revoga isenções na tributação do mercado financeiro e de capitais, rela-
tivas a vendas de ações, fundos de investimento imobiliário, títulos e letras de 
crédito; (v) revoga a dedução no imposto de renda da pessoa jurídica pelos juros 
pagos a sócio, a título de remuneração do capital próprio. O relator do projeto  
é o senador Jean Paul Prates (PT-RN). 

  Saiba mais 

Imposto de Renda. Pessoa Jurídica. O Projeto de Lei n.° 2.015/2019 cria alíquota 
de 15% para o imposto de renda sobre lucros ou dividendos recebidos de pessoas 
jurídicas. O relator do projeto é o senador Jorge Cajuru (CIDADANIA-GO).

  Saiba mais 

Centrais de Negócio. O Projeto de Lei Complementar n.° 261/2019 prevê a cons-
tituição de centrais de negócios entre microempresas e empresas de pequeno 
porte para fomento de operações conjuntas de industrialização, comércio e 
serviços, inclusive entre empresas não optantes pelo Simples Nacional. Revoga  
o regime das sociedades de propósito específico destinadas à realização de negó-
cios por microempresas e empresas de pequeno porte. O relator do projeto é  
o senador Luiz Pastore (MDB-ES).

  Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8054662&ts=1583433353737&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7936861&ts=1583518009504&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7937843&ts=1583518637786&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8049572&ts=1582808330999&disposition=inline
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Comissão de Serviços de Infraestrutura (“CI”)

A CI realiza em 10 de março, às 11 horas, reunião deliberativa em que foram 
pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Agências Reguladoras. O Projeto de Lei do Senado n.° 73/2017 altera a Lei do 
Processo Administrativo (Lei 9.784/1999) para determinar que a edição de atos 
normativos pelas agências reguladoras seja precedida de consulta pública por, 
no mínimo, 30 dias, cuja abertura será comunicada imediatamente ao Congresso 
Nacional. O relator do projeto é o senador Wellington Fagundes (PL-MT).

  Saiba mais 

Concessões. Energia Elétrica. O Projeto de Lei do Senado n.° 232/2016 trata do 
modelo comercial do setor elétrico e as concessões de geração de energia elé-
trica. O relator do projeto é o senador Marcos Rogério (DEM-RO).

  Saiba mais 

Energia Fotovoltaica. O Projeto de Lei Complementar n.° 277/2015 altera a Lei  
nº 9.074/1995 (que estabelece normas para outorga e prorrogações das conces-
sões e permissões de serviços públicos) para permitir que as empresas distribui-
doras de energia elétrica gerem energia com base em fonte solar fotovoltaica.  
O relator do projeto é o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

  Saiba mais 

Comissão Mista da Reforma Tributária 

Audiência Pública. Reforma Tributária. A Comissão Mista realiza em 10 de 
março, às 14h30min, audiência pública para debater a Reforma Tributária.  
Foi convidada a senhora Rita de La Feria (Professora de Direito Tributário da 
Universidade de Leeds).

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5201184&ts=1582812191349&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4115608&ts=1582812192574&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4231144&ts=1581333563988&disposition=inline


7   |      www.cesconbarrieu.com.br

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (“CCJ”)

A CCJ realiza em 11 de março, às 10 horas, reunião deliberativa em que foram 
pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Recursos Fiscais. O Projeto de Lei n.° 6.395/2019 prevê no âmbito do CARF 
mudanças no processo administrativo de modo a garantir sua imparcialidade e 
impor condições para alteração de súmulas e jurisprudência dominantes. O rela-
tor do projeto é o senador Antonio Anastasia (PSD-MT).

  Saiba mais 

Solução de Disputas. O Projeto de Lei do Senado n.° 206/2018 regulamenta a 
criação de Comitês de Prevenção e Solução de Disputas para dirimir conflitos 
de direitos patrimoniais disponíveis em contratos firmados pela Administração 
Pública. O relator do projeto é o senador Prisco Bezerra (PDT-CE).

  Saiba mais 

Contratos. Recursos Ambientais. O Projeto de Lei do Senado n.° 168/2018 cria a 
Lei Geral de Licenciamento Ambiental estabelecendo normas gerais para o licen-
ciamento de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambien-
tais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação do meio ambiente e institui a avaliação ambiental estratégica 
(AAE). O relator do projeto é o senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

  Saiba mais 

Barragens. O Projeto de Lei do Senado n.° 681/2019 proíbe a construção de 
barragens do tipo “alteamento a montante” e pune com maior rigor os casos 
de rompimento de barragem. O relator do projeto é o senador Marcos Rogério 
(DEM-RO).

  Saiba mais 

Telecomunicações. Rastreamento. O Projeto de Lei do Senado n.° 456/2015 
estabelece que o juiz, a requerimento da autoridade policial ou do membro do 
Ministério Público, poderá determinar que as prestadoras de serviços de teleco-
municações forneçam, sob segredo de Justiça, dados que permitam o rastrea-
mento físico de terminais móveis (telefones celulares, trunking, por satélite etc.), 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8054416&ts=1583760123180&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7724371&ts=1583151460133&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7715983&ts=1581453867084&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7916975&ts=1581337299689&disposition=inline
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para fins de investigação criminal, instrução processual penal ou execução penal. 
O relator do projeto é o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ).

  Saiba mais 

Novos Projetos de Lei

Abaixo destacamos as novas propostas legislativas protocoladas na Câmara 
dos Deputados que interessam ao ambiente empresarial.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Transporte  
de Passageiros

O Projeto de Lei n.° 430/2020 aperfeiçoa o regulamento de transporte individual 
privado de passageiros.

 Saiba mais

Recursos  
BNDES

O Projeto de Lei n.° 433/2020 trata da aplicação de recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES em projetos e empreendimentos  
de microempresas e empresas de pequeno porte.

 Saiba mais

Combustíveis.  
PIS e COFINS 

O Projeto de Lei n.° 452/2020 estabelece que os coeficientes de redução da  
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre combustíveis sejam 
calculados proporcionalmente à redução das alíquotas de ICMS.

 Saiba mais

Recuperação  
Energética 

O Projeto de Lei n.° 513/2020 trata do incentivo a empresas de recuperação  
energética a partir de fontes alternativas.

 Saiba mais 

Processo  
Administrativo 

 Fiscal 

O Projeto de Lei n.° 535/2020 altera o Decreto nº 70.235/1972, que dispõe sobre  
o processo administrativo fiscal, para dispor sobre a contagem de prazos. 

 Saiba mais

Crédito.  
Instituições  
Financeiras

O Projeto de Lei Complementar n.° 17/2020 estabelece limite para a exposição  
total de crédito das instituições financeiras e promover a concorrência no Sistema 
Financeiro Nacional.

 Saiba mais

Tributário
A Proposta de Emenda à Constituição n.° 7/2020 altera o Sistema Tributário  
Nacional. 

 Saiba mais

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3376335&ts=1572464747437&disposition=inline
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=124776EFB63920FB8F9D91AC727C0888.proposicoesWebExterno1?codteor=1861720&filename=PL+430/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1861726&filename=PL+433/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1861886&filename=PL+452/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1862527&filename=PL+513/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1862773&filename=PL+535/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1862030&filename=PLP+17/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1862900&filename=PEC+7/2020
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EXECUTIVO

O Poder Executivo, por intermédio de seus Órgãos e Agências, conduz con-
sultas e audiências públicas em importantes e diferentes temas. Veja os detalhes 
das discussões atualmente em curso:

Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”)

Consulta Pública n.° 10/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para debater 
alterações nos Planos Básicos de Radiodifusão.

 Prazo final:  11/03/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 16/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimo-
rar proposta de ato contendo o procedimento operacional para designação de 
organismo de certificação de produtos para telecomunicações.

 Prazo final:   31/03/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 17/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para apri-
morar a proposta de ato contendo o operacional para reconhecimento de pro-
fissional como especialista na avaliação da conformidade de produtos para 
telecomunicações.

 Prazo final:  31/03/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 18/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimorar 
a proposta de ato contendo o procedimento operacional para seleção, avaliação 
e habilitação de laboratórios de ensaios para fins de avaliação da conformidade 
de produto para telecomunicações.

 Prazo final:  31/03/2020   |     Saiba mais 

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
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Consulta Pública n.° 15/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimorar 
a proposta de atos de requisitos técnicos específicos em atendimento às deter-
minações do regulamento aprovado pela Resolução n.° 721/2020, que destina 
faixas de radiofrequência e aprova o regulamento sobre canalização e condições 
de uso de radiofrequências para os serviços de radiodifusão e seus ancilares.

 Prazo final:  19/04/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 11/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimorar 
os requisitos para avaliação da conformidade técnica de Telefone Móvel Celular 
quando operando no intervalo de frequência FR1 (Frequency Range 1) definida 
pelo 3GPP (450 MHz a 6.000 MHz), objetivando incluir requisitos para avaliação 
de equipamentos que operam com a tecnologia 5G NR.

 Prazo final:  02/05/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 12/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimorar 
a proposta de atualização dos requisitos para avaliação da conformidade técnica 
de Estação Terminal de Acesso, quando operando no intervalo de frequência FR1  
(Frequency Range 1) definida pelo 3GPP (450 MHz a 6.000 MHz), objetivando incluir 
requisitos para avaliação de equipamentos que operam com a tecnologia 5G NR.

 Prazo final:  02/05/2020   |     Saiba mais 

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
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Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se encer-
ram entre março e maio de 2020: 

CONSULTA/ 
AUDIÊNCIA PÚBLICA ASSUNTO PRAZO PARA  

CONTRIBUIÇÃO

ANAC1

Consulta Pública 
2/2020

Aprimorar a proposta de resolução que estabelece o 
rito do processo administrativo para a apuração de 
infrações praticadas pelas concessionárias de infraes-
trutura aeroportuária às cláusulas contidas nos con-
tratos de concessão e seus anexos, nos seus respecti-
vos editais e seus anexos, bem como à regulamentação 
editada para discipliná-las, e para a aplicação das pro-
vidências administrativas delas decorrentes.

23 de março de 2020

ANATEL2

Consulta Pública 
10/2020

Debater alterações nos Planos Básicos de Radiodi-
fusão.

11 de março 2020

Consulta Pública 
3/2020

Aprimorar proposta de instituição de coleta de dados 
setoriais relativos aos acessos da banda larga fixa 
(Serviço de Comunicação Multimídia).

19 de março de 2020

Consulta Pública 
5/2020

Aprimorar o Projeto Estratégico de Reavaliação do 
Regime e Escopo dos Serviços de Telecomunicações, 
previsto no item 1 da Agenda Regulatória da Anatel 
para o biênio 2019-2020, aprovada pela Portaria 
nº 542/2019, que inclui a Minuta de Resolução que 
aprova Regulamento de Adaptação das Concessões 
do STFC .

27 de março de 2020

Consulta Pública 
9/2020

Debater Edital de Licitação para a disponibilização de 
espectro de radiofrequências para a prestação de ser-
viços de telecomunicações, inclusive por meio de re-
des ditas de quinta geração (5G), em áreas de abran-
gência regionais ou nacional.

2 de abril de 2020

Consulta Pública 
16/2020

Proposta de ato contendo o procedimento operacio-
nal para designação de organismo de certificação de 
produtos para telecomunicações.

31 de março de 2020

1  Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”).
2  Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
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Consulta Pública 
17/2020

Proposta de ato contendo o operacional para reco-
nhecimento de profissional como especialista na ava-
liação da conformidade de produtos para telecomuni-
cações.

31 de março de 2020

Consulta Pública 
18/2020

Proposta de ato contendo o procedimento operacio-
nal para seleção, avaliação e habilitação de laborató-
rios de ensaios para fins de avaliação da conformida-
de de produto para telecomunicações.

31 de março de 2020

Consulta Pública 
15/2020

Proposta de atos de requisitos técnicos específicos em 
atendimento às determinações do regulamento apro-
vado pela Resolução n.° 721/2020, que destina faixas 
de radiofrequência e aprova o regulamento sobre ca-
nalização e condições de uso de radiofrequências para 
os serviços de radiodifusão e seus ancilares.

19 de abril de 2020

Consulta Pública 
11/2020

Aprimorar a proposta de requisitos para avaliação 
da conformidade técnica de Telefone Móvel Celular 
quando operando no intervalo de frequência FR1 (Fre-
quency Range 1) definida pelo 3GPP (450 MHz a 6.000 
MHz), objetivando incluir requisitos para avaliação de 
equipamentos que operam com a tecnologia 5G NR.

2 de maio de 2020

Consulta Pública 
12/2020

Aprimorar a proposta de Consulta Pública para atua-
lização dos requisitos para avaliação da conformida-
de técnica de Estação Terminal de Acesso, quando 
operando no intervalo de frequência FR1 (Frequency 
Range 1) definida pelo 3GPP (450 MHz a 6.000 MHz), 
objetivando incluir requisitos para avaliação de equi-
pamentos que operam com a tecnologia 5G NR.

2 de maio de 2020

ANEEL3

Consulta Pública 
38/2019

Debater o aprimoramento da proposta de revisão da 
regulamentação da continuidade do fornecimento na 
distribuição de energia elétrica.

11 de março de 2020

Consulta Pública 
02/2020

Aprimorar a proposta de Edital do Leilão nº 5/2020, 
denominado “Leilão A-4, de 2020”, destinado à com-
pra de energia elétrica proveniente de novos em-
preendimentos de geração.

13 de março de 2020

Consulta Pública 
01/2020

Debater a proposta de alteração da prorrogação dos 
prazos para revisão cadastral dos benefícios tarifá-
rios.

16 de março de 2020

3  Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
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Consulta Pública 

05/2020

Aprimorar o Relatório de Análise de Impacto Regula-
tório (AIR) referente à necessidade de aprimoramento 
dos comandos regulamentares afetos à vida útil regu-
latória de equipamentos de transmissão.

23 de março de 2020

ANP4

Consulta e Audiência 
Pública 01/2020

Debater a proposta de revisão da Portaria ANP  
n.° 251/2000, que trata da regulamentação do acesso 
não discriminatório, por terceiros interessados, aos 
terminais aquaviários, existentes ou a serem construí-
dos, para movimentação de petróleo, seus derivados e 
de biocombustíveis. 

16 de março de 2020

ANTAQ5

Audiência Pública 
04/2020

Aprimorar a proposta de norma que regulamenta as 
disposições contidas nos artigos 42-B e 42-C do De-
creto nº 8.033/2013, sobre a antecipação de receitas 
das administrações dos portos.

23 de março de 2020

Audiência Pública 
05/2020

Aprimorar a proposta de resolução normativa que 
dispõe sobre a realização de Análise de Impacto Regu-
latório – AIR e de Avaliação de Resultado Regulatório 
– ARR pela Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios – ANTAQ.

3 de abril de 2020

ANTT6

Audiência Pública 
1/2020

Aprimorar a Resoluções nº 2.309/2007 e 2.310/ 
2007, que tratam da análise de transferência de 
concessão e/ou controle em concessionárias de 
ferrovias e rodovias

10 de abril de 2020

ANVISA7

Consulta Pública 
777/2019

Aprimorar proposta de Resolução de Diretoria Cole-
giada – RDC que dispõe sobre os limites máximos to-
lerados de contaminantes em alimentos, os princípios 
gerais para o seu estabelecimento e os métodos de 
análise para fins de avaliação de conformidade.

3 de abril de 2019

Consulta Pública 
778/2020

Aprimorar proposta de Instrução Normativa que esta-
belece os limites máximos tolerados de contaminan-
tes em alimentos.

3 de abril de 2019

4  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).
5  Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”)
6  Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”).
7  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
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Consulta Pública 
776/2019

Aprimorar proposta de regulamento com requisitos 
técnicos para o registro, suas modificações e a classifi-
cação dos produtos Saneantes, de acordo com o risco 
potencial à saúde.

20 de abril de 2020

SECEX8

Consulta Pública  
(Portaria n.° 12/2020)

Debater a minuta de Portaria que dispõe sobre o regi-
me aduaneiro especial de drawback.

30 de março de 2020

Consulta Pública  
(Circular n.° 10/2020)

Aprimorar o Guia de Apoio ao Exportador Brasileiro 
Investigado em Processos Defesa Comercial no Exte-
rior.

12 de abril de 2020

8  Secretaria de Comércio Exterior (“SECEX”).
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