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§ 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 gerador varejista ou por comercializador varejista
ensejará a suspensão do fornecimento de energia elétrica a todas as suas unidades
consumidoras modeladas sob o varejista.

§ 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."

"Art. 4º-B. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de que tratam o
§ 9º do art. 4º e o § 2º do art. 4º-A desta Lei dar-se-á na forma e nas condições
estabelecidas pela Aneel."

Art. 7º O art. 3º da Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"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 da 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.

§ 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 da
energia comercializadas no ACR do SIN será acrescentado, gradativa e anualmente,
1/10 (um décimo) dos custos de transmissão e dos encargos setoriais de que trata
o § 2º-B deste artigo.

§ 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 da energia
comercializadas no ACR do SIN excluirá os custos relativos à transmissão suportados pelas
concessionárias do serviço público de distribuição conectadas ao SIN.
..............................................................................................................................." (NR)

Art. 8º A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

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

§ 1º-C. ....................................................................................................................

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

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

"Art. 8º-A. Na hipótese de insucesso da licitação de que trata o § 1º-C do art.
8º desta Lei, 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 do serviço por concessionário sob o regime
de serviço público de que trata a Lei nº 8.987, de 13 fevereiro de 1995.

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

§ 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
desta Lei e serão interrompidos no caso de sucesso da licitação.

§ 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 desta Lei."

"Art. 8º-B. Aplica-se o disposto no § 1º-C do art. 8º desta Lei às concessões
sob controle de Estado, do Distrito Federal ou de Município que foram prorrogadas
nos termos desta Lei."

"Art. 8º-C. As concessionárias titulares das concessões de distribuição, que
prestam serviço em Estados da Federação cujas capitais não estavam interligadas
ao SIN em 9 de dezembro de 2009, terão um prazo de carência de 5 (cinco) anos,
contado a partir da data de publicação deste artigo, para a aplicação de
parâmetros de eficiência na gestão econômica e financeira, definidos nos
respectivos contratos de concessão."

"Art. 8º-D. (VETADO)."

Art. 9º O § 2º do art. 2º-D da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º-D. ..............................................................................................................
..........................................................................................................................................

§ 2º Caso o agente de geração detentor da outorga do empreendimento, ou
o grupo econômico de que faça parte, tenha permanecido como concessionário do
empreendimento, por meio de novo contrato de concessão decorrente de licitação
que tenha sido realizada no período de 2015 a 2017, os valores apurados serão
ressarcidos por meio de extensão de prazos das novas concessões, conforme o
disposto no § 4º do art. 2º-B desta Lei." (NR)

Art. 10. Com vistas a promover a valorização dos recursos energéticos de
fonte nuclear do País, preservado o interesse nacional e observado o disposto no inciso
XXIII do caput do art. 21 da Constituição Federal, compete ao Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE) autorizar:

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, com alocação de sua garantia física, bem como
dos custos de remuneração do capital, tributários, administrativos e de natureza
operacional, aos usuários finais de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN),
referenciados no art. 3º-A da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, exceto os
consumidores integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda, rateando a garantia
física e os custos referidos neste inciso proporcionalmente ao consumo individual
verificado, mediante adicional tarifário específico, segundo regulamentação a ser
estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

§ 1º A outorga de autorização de que trata o inciso I do caput deste artigo
deverá observar o seguinte:

I - ter prazo de 50 (cinquenta) anos, facultada a prorrogação por prazo não
superior a 20 (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 Aneel.

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

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;

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 econômico-financeiro do contrato;

IV - o prazo de suprimento de 40 (quarenta) anos;

V - a data de início de suprimento; e

VI - cláusula que preveja a revisão do preço, para incorporação das reduções
de custos de que trata o § 4º deste artigo.

§ 3º O preço da energia elétrica de que trata o inciso I do § 2º deste artigo,
que deverá ser aprovado pelo CNPE, será resultante do estudo contratado pela
Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear) com o 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, ouvida a Empresa de
Pesquisa Energética em relação ao impacto ao consumidor.

§ 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 deste artigo, por proposição do
CNPE, observados a previsão contratual de que trata o inciso VI do § 2º deste artigo e os
critérios a serem estabelecidos em ato do Ministro de Estado de Minas e Energia.

§ 5º A celebração do contrato de que trata o inciso II do caput deste artigo implicará
a rescisão, sem ônus a quaisquer das partes, do contrato de energia de reserva vigente.

Art. 11. Ficam transferidas para a União, em sua totalidade, as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) representativas do capital
social da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) e da Nuclebrás Equipamentos Pesados
S.A. (Nuclep).

§ 1º A transferência das ações a que se refere o caput deste artigo
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.

Art. 12. 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. 13. Para fins do disposto no art. 12 desta Lei, 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 Decreto-Lei nº
147, de 3 de fevereiro de 1967.

Art. 14. Os consumidores do ambiente de contratação regulada, de que trata
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que exercerem as opções previstas no § 5º
do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e nos arts. 15 e 16 da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995, deverão pagar, por meio de encargo tarifário cobrado na
proporção do consumo de energia elétrica, os custos remanescentes das operações
financeiras de que trata o inciso XIII-A do caput do art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002.

§ 1º O encargo de que trata o caput deste artigo será regulamentado em ato
do Poder Executivo federal e poderá ser movimentado pela Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE).

§ 2º Os valores relativos à administração do encargo de que trata o caput
deste artigo, incluídos os custos administrativos e financeiros e os tributos, deverão ser
custeados integralmente pelo responsável pela movimentação.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de março de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Bento Albuquerque
Leônidas de Araújo Medeiros Junior

LEI Nº 14.121, DE 1º DE MARÇO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo federal a aderir ao
Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19
(Covax Facility) e estabelece diretrizes para a
imunização da população.

O P R E S I D E N T E D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei autoriza o Poder Executivo federal a aderir ao Instrumento
de Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility) e estabelece diretrizes para a
imunização da população.

Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo federal a aderir ao Instrumento de
Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility), administrado pela Aliança Gavi (Gavi
Alliance), para adquirir vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19, nos termos desta Lei.

§ 1º A adesão ao Covax Facility e a aquisição de vacinas no âmbito deste
instrumento serão regidas pelas normas contratuais estabelecidas pela Aliança Gavi,
inclusive aquelas relativas à responsabilidade das partes, não aplicáveis as disposições
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, inclusive a realização de procedimentos
licitatórios, da Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003, e de outras normas em
contrário, ressalvadas as previstas nesta Lei.

§ 2º A adesão ao Covax Facility realizar-se-á por acordo de compromisso, na
modalidade de acordo de compra opcional, e por contratos de aquisição dele decorrentes.

§ 3º A adesão ao Covax Facility não implicará a obrigatoriedade da
aquisição das vacinas, que dependerá de análise técnica e financeira para cada caso,
observadas as regras de reembolso dos valores aportados previstas no acordo de
compromisso, na modalidade de acordo de compra opcional.
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§ 4º Os estudos técnicos que embasarem as decisões favoráveis ou
contrárias à aquisição de vacinas serão publicados imediatamente após sua conclusão,
acompanhados da motivação das respectivas decisões.

§ 5º A adesão ao Covax Facility não prejudicará a adesão do Brasil a outros
mecanismos para a aquisição de vacinas nem a aquisição destas por outras formas.

§ 6º Ficam autorizados os aportes de recursos financeiros exigidos para a
adesão ao Covax Facility, incluindo a garantia de compartilhamento de riscos, e a
aquisição de vacinas, conforme estabelecido no acordo de compromisso, na modalidade
de acordo de compra opcional, e nos contratos de aquisição a serem celebrados.

Art. 3º (VETADO).

Art. 4º (VETADO).

Art. 5º (VETADO).

Art. 6º (VETADO).

Art. 7º (VETADO).

Art. 8º As despesas para a aquisição das vacinas contra a Covid-19
decorrentes do instrumento Covax Facility, bem como a de outras vacinas que tenham
autorização de uso emergencial e temporário ou que tenham registros definitivos
concedidos pela Anvisa, correrão à conta de:

I - crédito extraordinário aberto pela Medida Provisória nº 1.004, de 24 de
setembro de 2020;

II - recursos orçamentários do Ministério da Saúde consignados ao Programa
Nacional de Imunizações e a outras ações orçamentárias.

Parágrafo único. Os recursos destinados ao Covax Facility poderão englobar
o custo de compra de vacinas, eventuais tributos associados, o prêmio de acesso, a
mitigação de risco e os custos operacionais do referido instrumento, inclusive por meio
de taxa de administração.

Art. 9º (VETADO).

Art. 10. O Ministério da Saúde adotará as medidas necessárias para a
execução do disposto nesta Lei, inclusive para a celebração do acordo de compromisso,
na modalidade de acordo de compra opcional, e dos contratos de aquisição de que
trata o art. 2º desta Lei.

Parágrafo único. O Ministério das Relações Exteriores adotará as medidas
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei, no âmbito de suas
competências.

Art. 11. Os imunizantes autorizados em caráter emergencial e experimental
contra o SARS-CoV-2 pela Anvisa estão isentos do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) para fins de aplicação na população, durante o período declarado de
Espin, em situações que demandem o emprego urgente de medidas de prevenção, de
controle e de contenção de riscos, danos e agravos à saúde.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de março de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Tercio Issami Tokano
Ernesto Henrique Fraga Araújo
Paulo Guedes
Eduardo Pazuello
José Levi Mello do Amaral Júnior

Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 10.639, DE 1º DE MARÇO DE 2021

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos Comissionados da Agência
Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA e
transforma e remaneja cargos em comissão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº
9.984, de 17 de julho de 2000, e a Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos Comissionados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, na forma
dos Anexos I e II.

Art. 2º Ficam transformados, na forma do Anexo III, nos termos do disposto no
art. 12 da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, oito DAS-2 e trinta DAS-1, nos seguintes
Cargos Comissionados de Gerência Executiva - CGE e Cargos Comissionados Técnicos - CCT:

I - dois CGE I;

II - dois CGE III;

III - doze CCT V; e

IV - dez CCT II.

Art. 3º Ficam remanejados, da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia para a ANA, na
forma do Anexo IV, os seguintes CGE e CCT:

I - dois CGE I;

II - dois CGE III;

III - doze CCT V; e

IV - dez CCT II.

Art. 4º O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento
Básico publicará, no Diário Oficial da União, no prazo de sessenta dias, contado da data de
entrada em vigor deste Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos comissionados a
que se refere o Anexo II, que indicará, inclusive, o número de cargos vagos, suas
denominações e seus níveis.

Art. 5º A Diretoria Colegiada da Ana editará regimento interno para detalhar as
unidades administrativas integrantes da Estrutura Regimental da ANA, as suas
competências e as atribuições de seus dirigentes, no prazo de cento e vinte dias, contado
da data de entrada em vigor deste Decreto.

Parágrafo único. O regimento interno conterá o Quadro Demonstrativo dos
Cargos Comissionados da ANA.

Art. 6º Fica revogado o Decreto nº 3.692, de 19 de dezembro de 2000.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor em 8 de março de 2021.

Brasília, 1º de março de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Rogério Marinho

ANEXO I

ESTRUTURA REGIMENTAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, SEDE, FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art. 1º A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, autarquia sob
regime especial, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e
financeira, nos termos da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento Regional, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, tem por finalidade implementar, no âmbito de suas competências, a Política
Nacional de Recursos Hídricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e instituir
normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico.

Parágrafo único. A ANA terá sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar
unidades administrativas regionais.

Art. 2º A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com
órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, cabendo-lhe:

I - supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do
cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos;

II - disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o
controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;

III - outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos
hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos art. 5º a art.
8º da Lei nº 9.984, de 2000;

IV - fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União;

V - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional
de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de
domínio da União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês de
Bacia Hidrográfica, na forma do inciso VI do caput do art. 38 da Lei nº 9.433, de 1997;

VI - estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia
Hidrográfica;

VII - implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União;

VIII - arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso
de recursos hídricos de domínio da União, na forma do disposto no art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997;

IX - planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de
secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio
aos Estados e Municípios;

X - promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos
financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação
e distribuição de água, e de controle da poluição hídrica, em consonância com o
estabelecido nos planos de recursos hídricos;

XI - definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes
públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme
estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas;

XII - promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da rede
hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas
que a integram, ou que dela sejam usuárias;

XIII - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre
Recursos Hídricos;

XIV - estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a gestão
de recursos hídricos;

XV - prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos;

XVI - propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de
incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos;

XVII - participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e
supervisionar a sua implementação;

XVIII - regular e fiscalizar, quando envolverem corpos d'água de domínio da União,
a prestação dos serviços públicos de irrigação, se em regime de concessão, e adução de água
bruta, cabendo-lhe, inclusive, a disciplina, em caráter normativo, da prestação desses
serviços, bem como a fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando
cabíveis, e a gestão e auditagem de todos os aspectos dos respectivos contratos de
concessão, quando existentes;

XIX - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens;

XX - promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens;

XXI - coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens e encaminhá-
lo, anualmente, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de forma consolidada;

XXII - declarar a situação crítica de escassez quantitativa ou qualitativa de recursos hídricos
nos corpos hídricos que impacte o atendimento aos usos múltiplos localizados em rios de domínio da
União, por prazo determinado, com base em estudos e dados de monitoramento, observados os
critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, quando houver; e
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