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§ 21. Ao participar do mecanismo previsto no § 20, o montante de energia
descontratado ou reduzido não fará jus aos percentuais de redução estipulados pela
Aneel e aplicados às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de
distribuição, incidentes no consumo de energia elétrica, previstos nos § 1º, § 1º-A e § 1ºB do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996." (NR)

§ 1º O processo competitivo de que trata o caput deverá ser iniciado após o prazo
estabelecido no inciso I do § 1º-C do art. 8º.

"Art. 2º-A ...............................................................................................................

§ 3º Os investimentos realizados pelo autorizado serão integrados aos bens
vinculados ao serviço, conforme regulamento, e serão adquiridos por meio de pagamento
a ser efetuado pelo vencedor da licitação de que trata o caput do art. 8º." (NR)

§ 2º Os atos preparatórios a serem realizados pela Aneel deverão ser
concomitantes ao processo licitatório de que tratam o caput e o § 1º-C do art. 8º, sendo
interrompidos no caso de sucesso da licitação.

§ 1º ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
II - licitação para a contratação de reserva de capacidade de geração de que trata o
art. 3º-A, inclusive da energia de reserva; e
................................................................................................................................" (NR)

Art. 9º Com vistas a promover a valorização dos recursos energéticos de fonte
nuclear do País, preservando o interesse nacional, compete ao Conselho Nacional de Política
Energética - CNPE autorizar:

"Art. 3º O Poder Concedente homologará a quantidade de energia elétrica ou de
reserva de capacidade a ser contratada para o atendimento de todas as necessidades do
mercado nacional e a relação dos novos empreendimentos de geração que integrarão o
processo licitatório, a título de referência.
................................................................................................................................" (NR)

I - a outorga de autorização para a exploração da usina termelétrica nuclear Angra 3; e
II - a celebração do contrato de comercialização da energia elétrica produzida pela
usina termelétrica nuclear Angra 3, nos termos do disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 10.848,
de 2004.
§ 1º A outorga de autorização de que trata o inciso I do caput deverá observar o

"Art. 3º-A Os custos decorrentes da contratação de reserva de capacidade de
geração de que trata o art. 3º, inclusive a energia de reserva, contendo, dentre outros, os
custos administrativos, financeiros e encargos tributários, serão rateados entre todos os
usuários finais de energia elétrica do SIN, incluídos os consumidores referidos nos art. 15
e art. 16 da Lei nº 9.074, de 1995, e no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, e os
autoprodutores, esses apenas na parcela da energia elétrica decorrente da interligação
ao SIN, conforme regulamento.
................................................................................................................................" (NR)

que segue:
I - ter prazo de cinquenta anos, facultada a prorrogação por prazo não superior a
vinte anos; e
II - estabelecer os marcos temporais objetivos das etapas do cronograma de
implantação do empreendimento, incluída a data de início de operação comercial da unidade
geradora, que serão objeto de fiscalização pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.

"Art. 4º ..................................................................................................................

§ 2º O contrato de que trata o inciso II do caput estabelecerá, no mínimo:

§ 1º A CCEE será integrada por titulares de concessão, permissão ou autorização,
por outros agentes vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica e pelos
consumidores de que tratam art. 15 e art.16 da Lei nº 9.074, de 1995, e o § 5º do art. 26
da Lei nº 9.427, de 1996.
..........................................................................................................................................

I - o preço da energia elétrica;
II - cláusula que disponha sobre o reajuste do preço da energia elétrica, a ser
homologado pela Aneel, consideradas parcelas que contemplem a variação da inflação e do
preço do combustível nuclear;

§ 8º O desligamento dos integrantes da CCEE, observado o disposto em
regulamento da Aneel, poderá ocorrer, entre outras, nas seguintes hipóteses:

III - cláusula que disponha sobre a possibilidade de revisão extraordinária do preço
da energia elétrica a ser homologada pela Aneel com vistas a preservar o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato;

I - de forma compulsória;
II - por solicitação do agente; e

IV - o prazo de suprimento de quarenta anos;

III - por descumprimento de obrigação no âmbito da CCEE.

V - a data de início de suprimento; e

§ 9º O desligamento de consumidores de que tratam os art. 15 e art. 16 da Lei nº
9.074, de 1995, e o § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, da CCEE ensejará a suspensão
do fornecimento de energia elétrica a todas as unidades consumidoras modeladas na
CCEE." (NR)

VI - cláusula que preveja a revisão do preço, para incorporação das reduções de
custos de que trata o § 4º.
§ 3º O preço da energia elétrica de que trata o inciso I do § 2º, que deverá ser
aprovado pelo CNPE, será resultante do estudo contratado pela Eletrobras Termonuclear S.A.
- Eletronuclear junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e
considerará, cumulativamente, a viabilidade econômico-financeira do empreendimento e seu
financiamento em condições de mercado, observados os princípios da razoabilidade e da
modicidade tarifária.

"Art. 4º-A A comercialização no ambiente de contratação livre poderá ser realizada
mediante a comercialização varejista, conforme regulamento da Aneel, caracterizada
pela representação, por agentes da CCEE habilitados, das pessoas físicas ou jurídicas a
quem seja facultado não aderir à CCEE.
§ 1º O encerramento da representação dos consumidores de que trata o § 1º do
art. 4º por um gerador varejista ou um comercializador varejista, conforme condições e
procedimentos regulados pela Aneel, poderá ocorrer, entre outras, pelas seguintes
razões:

§ 4º As reduções de custos decorrentes da existência de competição em
contratações de fornecedores para conclusão do empreendimento poderão ser incorporadas
ao preço de energia elétrica de que trata o inciso I do § 2º, por proposição do CNPE,
observados a previsão contratual de que trata o inciso VI do § 2º e os critérios a serem
estabelecidos em ato do Ministro de Estado de Minas e Energia.

I - resilição do contrato, mediante declaração de vontade, por denúncia à
prorrogação da representação contratada;

§ 5º A celebração do contrato de que trata inciso II do caput implicará a rescisão,
sem ônus a quaisquer das partes, do Contrato de Energia de Reserva vigente.

II - resolução do contrato em razão da inexecução contratual; e
III - desligamento do gerador varejista ou do comercializador varejista perante a
CCEE ou sua inabilitação superveniente para a comercialização varejista pela CCEE.

Art. 10. Ficam transferidas para a União, em sua totalidade, as ações de titularidade
da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - Nuclep.

§ 2º Caso o consumidor não diligencie pela continuidade de seu atendimento em
termos da energia consumida, conforme regulamento da Aneel, o encerramento de sua
representação por um gerador varejista ou um comercializador varejista ensejará a
suspensão do fornecimento de energia elétrica a todas as suas unidades consumidoras
modeladas sob o varejista.

§ 1º A transferência das ações a que se refere o caput independerá de avaliação e
será realizada sem ônus para a União.
§ 2º Para fins contábeis, o valor das ações transferidas corresponderá ao saldo
constante do balanço patrimonial da CNEN.

§ 3º Fica vedada a imposição ao gerador varejista ou ao comercializador varejista
de quaisquer ônus ou obrigações não previstos nos contratos ou em regulamento da
Aneel." (NR)

Art. 11. A INB e a Nuclep deverão ser transformadas em empresas públicas,
vinculadas ao Ministério de Minas e Energia, por meio do resgate, pelas referidas empresas, da
totalidade das ações de titularidade de acionistas privados, com base no valor de patrimônio
líquido constante do balanço de 2019 aprovado pela assembleia-geral, observado o disposto na
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

"Art. 4º-B A suspensão do fornecimento de que tratam o § 9º do art. 4º e o § 2º do
art. 4º-A se dará na forma e nas condições estabelecidas pela Aneel." (NR)
Art. 7º A Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, passa a vigorar com as seguintes

Art. 12. Para fins do disposto no art. 11, a União será representada, na qualidade de
controladora, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia nas
assembleias gerais da INB e da Nuclep, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 147, de 3 de
fevereiro de 1967.

alterações:
"Art. 3º ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................
§ 2º-B A partir de 1º de janeiro de 2030, a valoração da quantidade
correspondente de energia elétrica pelo custo médio da potência e energia
comercializadas no ACR do SIN incluirá a totalidade dos custos de transmissão e dos
encargos setoriais, exceto os apurados pela Aneel para a composição das tarifas de
energia elétrica que são dimensionados considerado o mercado dos sistemas isolados.

Art. 13. Ficam revogados:

§ 2º-C De 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2029, à valoração da
quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da potência e
energia comercializadas no ACR do SIN será acrescentado, gradativa e anualmente, um
décimo dos custos de transmissão e dos encargos setoriais de que trata o § 2º-B.

Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

I - parágrafo único do art. 2º do Decreto Lei nº 1.383, de 1974; e
II - o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.991, de 2000.

Brasília, 1º de setembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Bento Albuquerque
Marcos César Pontes

§ 2º-D De 1º de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, a valoração da
quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da potência e energia
comercializadas no ACR do SIN excluirá os custos relativos à transmissão suportado
pelas concessionárias do serviço público de distribuição conectadas ao SIN." (NR)

DECRETO Nº 10.480, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Art. 8º A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

Dispõe sobre medidas para estimular o desenvolvimento
da infraestrutura de redes de telecomunicações e
regulamenta a Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015.

"Art. 8º ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015,

§ 1º-C ....................................................................................................................
I - a licitação, na modalidade de leilão ou de concorrência, seja realizada pelo
controlador até 30 de junho de 2021; e

D E C R E T A :

II - a transferência de controle seja realizada até 31 de dezembro de 2021.
................................................................................................................................" (NR)

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas para estimular o desenvolvimento da
infraestrutura de redes de telecomunicações e regulamenta a Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015.

"Art. 8º-A Na hipótese de insucesso da licitação de que trata o § 1º-C do art. 8º, para
garantir a continuidade da prestação do serviço, a Aneel autorizará, preferencialmente
por meio de processo competitivo simplificado, a prestação do serviço de distribuição de
energia elétrica, em caráter emergencial e precário, até a assunção da prestação por
concessionário sob o regime de serviço público de que trata a Lei nº 8.987, de 1995.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020090200003

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se:
I - grupo econômico - entidade empresarial ou conjunto de entidades empresariais
que possuam relação de controle, na forma de controladoras, de controladas ou de coligadas,
nos termos estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel; e
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I - celebrarão, em conjunto, um único instrumento; e

II - órgão ou entidade gestora - pessoa jurídica de direito público responsável
por conceder o serviço associado à infraestrutura de interesse público, por autorizar sua
implantação ou por seu custeio.

II - apresentarão uma proposta técnica conjunta, que relacionará a parcela do
investimento e da infraestrutura correspondente a cada interessado.

CAPÍTULO I
DA IMPLANTAÇÃO CONJUNTA DE INFRAESTRUTURA

§ 2º O prazo estabelecido no inciso I do caput poderá ser prorrogado pelo
órgão ou pela entidade gestora.

Seção I
Disposições gerais

§ 3º O órgão ou a entidade gestora avaliará a compatibilidade das obras e serviços
de que trata o caput à infraestrutura sob sua responsabilidade, devendo os interessados
realizarem as adequações necessárias, de acordo com os requisitos técnicos estabelecidos na
proposta técnica de instalação da infraestrutura de rede de telecomunicações aprovada.

Art. 3º Para fins do disposto no art. 16 da Lei nº 13.116, de 2015, consideramse obras de infraestrutura de interesse público:
I - a implantação, a ampliação e a adequação da capacidade de rodovias
federais, estaduais e distritais e de vias municipais; e

§ 4º Na hipótese de desconformidade da execução da obra, o órgão ou a
entidade gestora notificará os interessados para que realizem a adequação aos requisitos
técnicos estabelecidos na proposta técnica de instalação da infraestrutura de rede de
telecomunicações.

II - a implantação ou a ampliação:
a) da capacidade de ferrovias;

§ 5º Os danos decorrentes da não adequação das obras e serviços de
instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações de que trata o §4º serão
passíveis de indenização ao órgão ou à entidade gestora.

b) de sistemas de transporte público sobre trilhos ou subterrâneos;
c) de linhas de transmissão de energia elétrica;

§ 6º Os interessados em executar as obras e serviços de que trata este
Decreto deverão reparar os danos causados à faixa de domínio, às vias públicas e a outros
bens públicos de uso comum do povo resultantes da instalação, da remoção, da
realocação ou da manutenção da infraestrutura de redes de telecomunicações, nos termos
do disposto no caput.

d) de gasodutos, de oleodutos ou de outros dutos para a movimentação de
hidrocarbonetos fluidos e de biocombustíveis; e
e) de redes de esgotamento sanitário e de drenagem urbana.

Seção III
Da instalação da infraestrutura pelo órgão ou pela entidade gestora

Art. 4º O planejamento das obras de que trata o art. 3º abrangerá a instalação
de infraestrutura de redes de telecomunicações, exceto nas hipóteses de:

Art. 7º A realização dos serviços e das obras de instalação de infraestrutura de
redes de telecomunicações pelo órgão ou pela entidade gestora, de que trata o art. 4º,
observará os requisitos técnicos mínimos definidos em ato do Ministro de Estado das
Comunicações.

I - estado de emergência;
II - calamidade pública; ou
III - estado defesa.

Art. 8º O compartilhamento da infraestrutura de redes de telecomunicações
construída nos termos do disposto no art. 7º será garantido aos interessados, por meio de
remuneração ao órgão ou à entidade detentora da infraestrutura, observada a
regulamentação do setor de telecomunicações.

§ 1º Os órgãos ou as entidades gestoras das obras de que trata o art. 3º terão
preferência na execução da obra de instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações.
§ 2º Na hipótese de concessão, permissão ou autorização, o planejamento e a
execução das obras a que se refere o caput poderá competir à respectiva concessionária,
permissionária ou autorizatária.

CAPÍTULO II
DO DIREITO DE PASSAGEM

§ 3º Na hipótese de não haver interesse dos órgãos e das entidades a que se
referem os § 1º e § 2º, o procedimento para averiguação dos interessados em instalar a
infraestrutura de redes de telecomunicações será instaurado, nos termos do disposto na
Seção II.

Art. 9º Não será devida contraprestação em razão do direito de passagem para
a instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações em faixas de domínio, em
vias públicas e em outros bens públicos de uso comum do povo, incluídas as obras de que
trata o art. 3º que estiverem concluídas, ainda que os referidos bens ou instalações sejam
explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação.

§ 4º Após a realização do procedimento de que trata o § 3º, na hipótese de
não haver interessados, o Poder Público estará isento da obrigação de instalação de
infraestrutura de redes de telecomunicações.

§ 1º O interessado reparará dano causado à faixa de domínio, às vias públicas
e a bens de uso comum do povo decorrente da instalação, da manutenção, da remoção
ou da realocação da infraestrutura de redes de telecomunicações.

§ 5º O disposto no caput não se aplica ao planejamento das obras de adequação
da capacidade de rodovias federais, estaduais e distritais e de vias municipais, desde que o
órgão ou a entidade gestora demonstre previamente a sua inviabilidade técnica.

§ 2º O disposto no caput não abrange os valores cobrados pelo órgão ou pela
entidade gestora da faixa de domínio, da via pública ou de outro bem público de uso
comum do povo para custear a análise das propostas técnicas de instalação de
infraestrutura de redes de telecomunicações.

§ 6º O planejamento das obras cujos estudos já tenham sido contratados ou
estejam em fase de elaboração na data de publicação deste Decreto ficará isento de
abranger a instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações.

§ 3º O disposto no caput aplica-se às áreas urbanas e rurais.
Art. 10. Atendidas as exigências legais e regulamentares dos projetos de
instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações, as licenças concedidas não
acarretarão ônus, nos termos disposto no art. 12 da Lei nº 13.116, de 2015, e no art. 9º
deste Decreto, e terão prazo de vigência igual ou superior a dez anos, prorrogável por
iguais períodos.

§ 7º No prazo de cento de oitenta dias, contado da data de entrada em vigor
deste Decreto, os órgãos e as entidades gestoras das obras de que trata o caput
adaptarão os procedimentos administrativos com vistas à previsão de instalação de
infraestrutura de telecomunicações.
§ 8º Na hipótese de inobservância ao prazo de que trata o § 7º, a contratação
dos respectivos estudos de planejamento de obras será vedada até que seja considerada
a instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações.

Art. 11. O órgão ou a entidade gestora expedirá as licenças necessárias para a
instalação de infraestrutura de telecomunicações referente ao pedido de direito de
passagem no prazo máximo de sessenta dias, contado da data de seu recebimento.

§ 9º As disposições do caput aplicam-se às obras de infraestrutura de interesse
público estaduais, distritais e municipais somente quando, no mínimo, a metade de seu
custo seja assumida ou financiada pela transferência voluntária de recursos federais.

§ 1º As licenças a que se refere o caput estarão restritas ao trecho de
ocupação ou travessia de área sob a sua jurisdição.
§ 2º O órgão ou a entidade gestora poderá solicitar, apenas uma vez, esclarecimentos,
informações ou alterações no projeto original, observado o prazo estabelecido no caput.

Seção II
Do procedimento para averiguação de interessados em instalar a infraestrutura
de redes de telecomunicações

§ 3º O prazo estabelecido no caput ficará suspenso no período entre a data da
notificação da exigência de que trata o § 2º e a data da apresentação dos
esclarecimentos, das informações ou das alterações pelo interessado no direito de
passagem.

Art. 5º O procedimento para averiguação de interessados em instalar a
infraestrutura de redes de telecomunicações a que se refere o § 3º do art. 4º será
realizado pela Anatel, de acordo com as informações encaminhadas pelo órgão ou pela
entidade gestora da obra, na forma estabelecida pela Agência.

§ 4º Nas hipóteses de utilização de consulta ou de audiência públicas durante
o processo de licenciamento, o prazo estabelecido no caput não será prorrogado por mais
de quinze dias.

§ 1º A divulgação do procedimento de que trata o caput será realizada no sítio
eletrônico da Anatel:

§ 5º Os valores cobrados apenas uma vez pelo órgão ou pela entidade gestora da
faixa de domínio, da via pública ou de outro bem público de uso comum do povo para custear
a análise das propostas técnicas de instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações
serão estabelecidos em regulamentação específica e abrangerão somente os custos de sua
análise.

I - durante a fase preparatória da licitação;
II - antes da divulgação do instrumento convocatório; ou
III - antes da celebração do contrato.
§ 2º A manifestação de interesse será encaminhada à Anatel, no prazo de
quinze dias, contado da data de publicação do ato, no sítio eletrônico da Agência.

§ 6º O órgão ou entidade gestora poderá indeferir motivadamente o pedido se
a solicitação indicada no § 2º não for atendida.

§ 3º Encerrado o prazo de que trata o § 2º, a Anatel divulgará a relação dos
interessados e notificará o órgão ou a entidade gestora.

§ 7º Na hipótese de não haver decisão do órgão ou entidade competente após
o encerramento do prazo, a entidade interessada ficará autorizada a realizar a instalação,
em conformidade com as condições do requerimento apresentado e observada a
legislação.

Art. 6º Após o procedimento de que trata o art. 5º, os interessados na execução
de obras e serviços para instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações deverão,
nos termos estabelecidos pelo órgão ou pela entidade gestora da obra:

§ 8º Os recursos administrativos interpostos serão decididos no prazo de sessenta
dias, contado da data da de expedição da licença a que se refere o caput, observado o
disposto no § 7º.

I - apresentar proposta técnica de instalação da infraestrutura de rede de
telecomunicações, que poderá ser avaliada por delegação ou por descentralização, no prazo
de quinze dias, contado da data de convocação do órgão ou da entidade gestora da obra;

§ 9º Na hipótese de descumprimento das condições estipuladas no
requerimento ou na legislação, o órgão ou a entidade gestora poderá cassar, a qualquer
tempo, a licença prevista no caput.

II - arcar exclusivamente com os valores dos investimentos equivalentes à
diferença entre os custos do projeto original e os custos da adaptação do novo projeto,
incluídos os custos relacionados à análise e à aprovação da nova proposta, quando se
tratar de obra de infraestrutura de interesse público; e

Art. 12. Na hipótese de haver necessidade de remoção ou realocação em
decorrência de obra de modificação, de qualquer espécie, assegurado o direito à prévia
notificação, não caberá indenização à pessoa física ou jurídica detentora da infraestrutura
de redes de telecomunicações.

III - celebrar instrumento específico com o órgão ou a entidade gestora ou
com a entidade contratada para a execução da obra de infraestrutura de interesse
público.

§ 1º A pessoa física ou jurídica detentora da infraestrutura de redes
telecomunicações apresentará proposta com as condições e os prazos necessários para a
remoção ou a realocação da infraestrutura, no prazo de quinze dias, contado da data de
recebimento da notificação a que se refere o caput.

§ 1º Na hipótese de haver mais de uma manifestação de interesse na
execução das obras e serviços, os interessados:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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Art. 17. A vedação de que trata o art. 12 da Lei nº 13.116, de 2015, aplica-se
às concessões, às permissões ou às autorizações de exploração das infraestruturas de que
trata o art. 3º deste Decreto e que não tenham sido outorgadas por meio de licitação até
22 de abril de 2015.

§ 2º A remoção ou a realocação da infraestrutura de redes de telecomunicações
será realizada e custeada pela pessoa física ou jurídica detentora.
§ 3º O órgão ou a entidade gestora deverá prever a remoção ou a realocação
da infraestrutura de redes de telecomunicações no projeto de modificação das obras a
que se refere o art. 3º.

§ 5º Caso a remoção ou a realocação da infraestrutura de redes de
telecomunicações não seja efetuada no prazo estabelecido na proposta a que se refere o
§ 1º, a pessoa física ou jurídica detentora ressarcirá os custos e os danos causados.

Art. 18. Nas hipóteses do art. 5º e do art. 6º, eventual conG
ito de interesses
relacionado à implantação conjunta de infraestrutura para redes de telecomunicações em
vias públicas, em faixas de domínio e em bens de uso comum do povo poderá ser
submetido à resolução administrativa, por meio de requerimento dirigido à Anatel ou ao
órgão ou à entidade gestora, com vistas à conciliação de interesses.

§ 6º Na hipótese do § 5º, a pessoa física ou jurídica detentora da infraestrutura
de redes de telecomunicações será responsabilizada, integral e exclusivamente, por
interrupções eventuais no fornecimento dos serviços de telecomunicações.

Parágrafo único. A resolução de conflitos prevista no caput não exclui a adoção
de outros mecanismos extrajudiciais.

§ 7º Na hipótese de a pessoa física ou jurídica detentora da infraestrutura de
redes de telecomunicações não apresentar proposta no prazo de que trata o § 1º, a
referida estrutura deverá ser removida no prazo de noventa dias, contado da data do
término do prazo para a resposta.

Art. 19. O Ministério das Comunicações e os demais órgãos e entidades cujas
atividades sejam afetadas pelas disposições deste Decreto:

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

I - editarão atos normativos complementares ou atualizarão os instrumentos
regulamentares e contratuais vigentes que sejam necessários à aplicação das disposições
deste Decreto; e

§ 4º A remoção ou a realocação de infraestrutura de redes de telecomunicações
será planejada e realizada de modo a oferecer o menor impacto possível no custo e no prazo
de execução da obra de modificação prevista no caput.

Art. 13. Na hipótese de não haver decisão do órgão ou da entidade
competente após o encerramento do prazo estabelecido no § 1º do art. 7º da Lei nº
13.116, de 2015, a pessoa física ou jurídica requerente ficará autorizada a realizar a
instalação em conformidade com as condições do requerimento apresentado e observada
a legislação municipal, estadual, distrital e federal.

II - celebrarão instrumentos de cooperação para o estabelecimento de G
uxo de
informações com vistas à melhoria contínua de suas políticas.
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

§ 1º O órgão ou a entidade gestora poderá solicitar, uma única vez, esclarecimentos,
informações ou alterações no projeto original, observado o prazo previsto no caput.

Brasília, 1º de setembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

§ 2º O prazo estabelecido no caput ficará suspenso no período entre a data da
notificação da exigência de que trata o § 1º e a data da apresentação dos
esclarecimentos, das informações ou das alterações pela pessoa física ou jurídica
detentora.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Fábio Faria

§ 3º Nas hipóteses de utilização de consulta ou de audiência públicas durante
o processo de licenciamento, o prazo estabelecido no caput não será prorrogado por mais
de quinze dias.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
DECRETO DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

§ 4º Na hipótese de descumprimento das condições estipuladas no requerimento
ou na legislação, o órgão ou a entidade pública poderá cassar, a qualquer tempo, a licença
prevista no caput.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sul, resolve:

§ 5º Caberá recurso administrativo com efeito suspensivo das decisões de que
tratam o caput e o § 4º.

ADMITIR,

§ 6º A retirada dos equipamentos de infraestrutura de suporte será de
responsabilidade da pessoa física ou jurídica requerente das licenças de instalação, caso
seja determinada em decisão do recurso administrativo do órgão competente.

na Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Grã-Cruz, GUSTAVO VANERIO
BALBELA, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República Oriental do
Uruguai.

§ 7º O disposto neste artigo não dispensa a obtenção de autorização ou
permissão prévia do responsável pelo imóvel privado, pelo imóvel tombado ou protegido
por legislação especial ou pelo imóvel público de uso especial ou dominical em que a
instalação será realizada.

Brasília, 1º de setembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Ernesto Henrique Fraga Araújo

Art. 14. A titularidade da infraestrutura de redes de telecomunicações será:
I - da pessoa que custeou a sua instalação, nas hipóteses do art. 5º e do art. 6º; ou

Presidência da República

II - do órgão ou da entidade gestora da obra, nas hipóteses do art. 7º e do art. 8º.
Parágrafo único. A proprietária ou a delegatária das obras concluídas previstas
no art. 3º estabelecerá as condições para a manutenção preventiva ou corretiva das redes
de telecomunicações.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM

Art. 15. A instalação, em área urbana, de infraestrutura de redes de telecomunicações
de pequeno porte dispensará a emissão prévia de licenças ou de autorizações.

Nº 491, de 1º de setembro de 2020. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de
informações para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.217.

§ 1º Será considerada de pequeno porte a infraestrutura de redes de
telecomunicações que atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

Nº 492, de 1º de setembro de 2020. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de
informações para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.528.

I - seja instalada em edificação ou estrutura existente e que não amplie sua
altura em mais de três metros ou em mais de dez por cento, o que for menor;

Nº 493, de 1º de setembro de 2020. Encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação, do
nome do Senhor CARLOS ALBERTO MICHAELSEN DEN HARTOG, Ministro de Segunda Classe
do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Democrática Federal do Nepal.

II - possuir estrutura irradiante com volume total de até trinta decímetros cúbicos; e
III - possuir demais equipamentos associados com volume total de até
trezentos decímetros cúbicos e com altura máxima de um metro.
§ 2º Quando se tratar de equipamentos parcialmente enterrados ou ocultos, a
dimensão indicada no inciso III do § 1º refere-se ao segmento visível a partir do logradouro.

Nº 495, de 1º de setembro de 2020. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto
modificado do Convênio Constitutivo do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da
Bacia do Prata.

§ 3º A entidade interessada que instalar a infraestrutura de redes de
telecomunicações de pequeno porte comunicará a instalação ao Poder Executivo
municipal ou distrital, no prazo de sessenta dias, contado da data da instalação.

Nº 496, de 1º de setembro de 2020. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da
Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

§ 4º O disposto neste artigo não dispensa a obtenção de autorização ou
permissão prévia do responsável pelo imóvel privado, pelo imóvel tombado ou protegido
por legislação especial, ou pelo imóvel público de uso especial ou dominical em que a
instalação será realizada.

Exposição de Motivos
Nº 34, de 20 de agosto de 2020. Resolução nº 5, de 18 de agosto de 2020, do Conselho
Nacional de Política Energética - CNPE. Aprovo. Em 1º de setembro de 2020.

§ 5º A dispensa prevista no caput não isenta as entidades interessadas de
observarem as regras de compartilhamento, na forma da regulamentação da Anatel.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE

§ 6º Não serão aplicáveis regras mais restritivas à infraestrutura de redes de
telecomunicações de pequeno porte, além das previstas neste artigo.

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 18 DE AGOSTO DE 2020
Altera a Resolução CNPE nº 27, de 12 de
dezembro de 2019, que institui o Comitê para
Revitalização das Atividades de Exploração e
Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas
Terrestres.

Art. 16. A pessoa física ou jurídica detentora de infraestrutura de redes de
telecomunicações será responsável por informar suas características técnicas e suas
coordenadas de localização geográfica à Anatel.
Parágrafo único. As características técnicas a que se refere o caput serão
especificadas em regulamentação da Anatel, de acordo com orientações do Ministério das
Comunicações, e abrangerão, entre outras informações:

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA - CNPE,
no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 2º, incisos I, IV e IX, da
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, no art. 1º, inciso I, alíneas "a", "b", "c", "f",
"i" e "l", e inciso IV, no art. 2º, § 3º, inciso III, e no art. 3º do Decreto nº 3.520, de
21 de junho de 2000, no art. 5º, inciso III, art. 9º, e no art. 17, caput, do Regimento
Interno do CNPE, aprovado pela Resolução nº 14, de 24 de junho de 2019, nas
deliberações da 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 18 de agosto de 2020, e o que
consta do Processo nº 48380.000214/2019-01, resolve:

I - o tipo de tecnologia utilizada;
II - as características físicas;
III - a capacidade de tráfego de dados; e
IV - a rota da infraestrutura de rede.
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