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Destaques legislativos     15/09/2020 

Esse informativo apresenta as proposições legislativas referentes a defesa 
da concorrência e regulação que estão tramitando nas casas legislativas 
federais (Câmara dos Deputados e Senado da República). 
 

Vetos 

Dia 30 de setembro é a data para a próxima sessão do Congresso 
Nacional, para que sejam analisados e votados vetos presidenciais e 
projetos de lei.  

Vetos referentes a regulação:  

• Brasduto 
• Saneamento 

  

VET 47/2020 - Parcial (25 dispositivos vetados) - Criação do Fundo de 
Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção 
– Brasduto     

Ementa 

Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2015 (nº 
10.985/2018, na Câmara dos Deputados, devolvido ao Senado na forma 
do PL nº 3.975, de 2019), que "Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro 
de 1996, para estabelecer multa a ser paga aos usuários do serviço de 
energia elétrica, a Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, para 
estabelecer novas condições para a repactuação do risco hidrológico de 
geração de energia elétrica, a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, para 
criar o Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de 
Escoamento da Produção (Brasduto), a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro 
de 2010, para dispor sobre a destinação da receita advinda da 
comercialização do petróleo, do gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos destinados à União, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 
para reduzir o prazo para solicitação de prorrogação de concessões de 
que trata essa Lei". 

Matéria vetada: PLS 209/2015 

Norma gerada: Lei nº 14.052 de 08/09/2020 

http://www.advocaciamendonca.adv.br/
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/13685
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/120641
https://legis.senado.leg.br/norma/32629632
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Todos os vetos no link: 
 
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos  

VET 30/2020 - Parcial (18 dispositivos vetados) - Alterações no marco 
legal do saneamento básico   Sobrestando a pauta  

Ementa 

Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 4.162, de 2019, que "Atualiza o 
marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho 
de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o 
serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, 
para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em 
Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a 
prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata 
o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico 
no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos 
para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 
13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender 
seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de 
dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a 
finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados". 

Matéria vetada: PL 4162/2019 

Norma gerada: Lei nº 14.026 de 15/07/2020 

http://www.advocaciamendonca.adv.br/
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/13485
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/140534
https://legis.senado.leg.br/norma/32462863
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