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MME altera diretrizes do leilão A-4 de 2020

O Ministério de Minas e Energia (MME)
publicou no Diário Oficial da União a Portaria
nº 13/2020, que altera as diretrizes do leilão
de energia A-4, previsto para ser realizado em
28 de maio de 2020. As alterações são técnicas
e visam definir com maior clareza as
características dos projetos que poderão ou
não ser habilitados tecnicamente pela
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para
participação no certame.

Vide na íntegra

Autor de proposta para GD acredita em
aprovação até março

O projeto de lei da Câmara dos Deputados que
propõe estabelecer as regras para a concessão
de benefícios a consumidores e empresas que
produzem energia em sistemas de micro e
minigeração distribuída deverá ser
apresentado na volta do recesso parlamentar,
no início de fevereiro. A informação é do
deputado Lafayette Andrada (Republicanos-
MG), autor da proposta, que acredita ser
possível acelerar o processo de tramitação da
matéria para que as discussões sejam
concluídas em, no máximo, um mês e meio, e
o PL votado até março no plenário da casa.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53123403/mme-altera-diretrizes-do-leilao-a-4-de-2020
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124661/autor-de-proposta-para-gd-acredita-em-aprovacao-ate-marco
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Governo publica calendário de leilões de
transmissão até 2022

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
deverá publicar anualmente um calendário
com as datas dos leilões de transmissão a
serem realizados em um horizonte de três
anos, em uma clara demonstração do governo
em dar previsibilidade para o setor elétrico. A
determinação consta na Portaria n° 15,
publicada pelo Ministério de Minas e Energia
(MME) no Diário Oficial da União da sexta-
feira de 17 de janeiro.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

EDP Brasil firma contrato de 19 anos no
mercado livre

A EDP Renováveis Brasil firmou um acordo de
19 anos no no mercado livre para a venda de
energia gerada pelo parque solar de Lagoa. O
projeto, localizado no estado brasileiro de
Paraíba, têm uma capacidade total de 66 MW
e o início de operações esperado para 2022.
De acordo com o comunicado da empresa,
com este novo contrato a EDPR reforça a sua
presença num mercado com baixo perfil de
risco, por meio do estabelecimento de
contratos de longo prazo, recursos renováveis
atraentes e perspetivas sólidas a médio e
longo prazo.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124002/governo-publica-calendario-de-leiloes-de-transmissao-ate-2022
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53123398/edp-brasil-firma-contrato-de-19-anos-no-mercado-livre
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Regras de Comercialização 2020 são
aprovadas pela Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica
aprovou a versão 2020 das Regras de
Comercialização de Energia Elétrica. Ela trata,
entre outros assuntos, de adequações para a
aplicação do modelo de despacho de
curtíssimo prazo (Dessem) na programação de
operação do sistema elétrico, a partir de
janeiro desse ano, além de aperfeiçoamentos
no Mecanismo de Venda de Excedentes (MVE)
pelas distribuidoras.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

Aneel cancela multa de R$ 7,4 mi da Elektro

A diretoria da Agência Nacional de Energia
Elétrica cancelou multa aplicada à Elektro pela
Agência Reguladora de Saneamento e Energia
do Estado de São Paulo em março do ano
passado, no valor de R$ 7,474 milhões. A
distribuidora foi punida inicialmente em R$
24,937 milhões, porque teria descumprido
determinação da fiscalização da Arsesp, mas o
valor foi reduzido depois pela própria agência.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53125170/regras-de-comercializacao-2020-sao-aprovadas-pela-aneel
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53125078/aneel-cancela-multa-de-r-74-mi-da-elektro
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CEB Distribuição vai investir R$ 72,3 milhões
em 2020

A Diretoria Financeira da CEB Distribuição
apresentou um plano de investimentos para o
sistema elétrico de sua área de concessão em
2020. O valor previsto é de R$ 72,3 milhões,
sendo R$ 22 milhões destinados para
manutenção do sistema e R$50,3 milhões para
obras. O diretor de Distribuição da CEB-DIS,
Dalmo Rebello, explicou que a Diretoria de
Distribuição possui três superintendências
relacionadas com a área final da companhia,
mas que as superintendências de Manutenção
e de Engenharia são as que executam esses
investimentos.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

Expansão da geração ficou em 7,2 GW em
2019, aponta Aneel

O volume de nova capacidade instalada em
2019 no país alcançou um volume de 7.246,41
MW, essa potência representa um montante
25,3% superior ao que era estimado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica em
janeiro para todo o ano passado. A meta
prevista era de 5.781,58 MW. Esse volume no
acumulado de 2019 representa um aumento
de 0,35% quando comparado à expansão da
matriz em 2018 quando o país aumentou a
capacidade de gerar em 7.211 MW.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124903/ceb-distribuicao-vai-investir-r-723-milhoes-em-2020
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53122669/expansao-da-geracao-ficou-em-72-gw-em-2019-aponta-aneel
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Lei de Concessões pode ser votada este
trimestre

A nova lei geral das concessões (LGC), que está
em tramitação na Câmara dos Deputados por
meio do PL 7.063/2017, poderá ser levada ao
Plenário ainda no primeiro trimestre deste
ano. Ainda não há uma data específica para
sua aprovação, mas os deputados João Maia
(PL-RN) e Arnaldo Jardim (PPS-SP), que são
respectivamente, presidente da comissão
especial e relator do projeto se reunirão com o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
na semana que vem para tratar do tema
dentro do planejamento do ano legislativo.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

EPE: eólica offshore tem potencial de 700 GW
no Brasil

O potencial técnico da fonte eólica offshore no
Brasil é de 700 GW em locais com
profundidade até 50 metros. A Empresa de
Pesquisa Energética lançou o Roadmap Eólicas
Offshore – Perspectivas e caminhos para a
energia eólica marítima. O estudo é o
documento com mais informações sobre o
tema no país, com olhar sobre o que é possível
fazer para que a fonte tenha um ambiente
propício ao desenvolvimento. Esse potencial é
suficiente para que essas usinas apareçam
como alternativas ao atendimento do Brasil.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124931/lei-de-concessoes-pode-ser-votada-este-trimestre
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124804/epe-eolica-offshore-tem-potencial-de-700-gw-no-brasil
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ONS: geração eólica em dezembro chega a
6.693 MW médios

A geração eólica média em dezembro de 2019
ficou em 6.693 MW médios e o fator de
capacidade médio chegou a 46,7%, esse
volume foi superior à do mesmo período do
ano anterior, quando a geração média ficou
em 4.791 MW médios e o fator em 35,39%. De
acordo com dados do Boletim Mensal de
Geração Eólica do Operador Nacional do
Sistema Elétrico, a geração ficou levemente
abaixo da registrada ante o mês anterior, de
7.009 MW médios e fator de capacidade de
49,15%. Em 2017, a geração ficou em 4.746
MW médios e fator de capacidade chegou a
40,94%.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

EDPR e Engie firmam JV para eólicas offshore

A EDP Renováveis anunciou nesta quinta-feira,
23 de janeiro, a assinatura de um acordo com
a Engie para criar uma joint venture
compartilhada meio a meio em energia eólica
offshore, fixa e flutuante. O acordo assinado
vem na sequência do anúncio de 21 de maio
de 2019 de um Memorando de Entendimento
para constituir uma nova entidade como
veículo de investimento exclusivo da EDPR e
da Engie para as oportunidades nessa mesma
modalidade de geração no mundo.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124566/ons-geracao-eolica-em-dezembro-chegou-a-6-693-mw-medios
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124667/edpr-e-engie-firmam-jv-para-eolicas-offshore
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CCEE: Liquidações de Angra e cotas somam R$
1,1 bi em dezembro

As liquidações financeiras de energia nuclear e
cotas de garantia física e potência, referentes a
dezembro de 2019, movimentaram cerca de
R$ 1,1 bilhão, registrando adimplências de
100%, informou a Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

Cade aprova compra de usinas de GD da Léros
pela EDP Grid

O Conselho Administrativo de Defesa
Econômica aprovou a compra pela EDP Grid de
quatro Sistemas de Geração Distribuída ainda
não operacionais, localizados na cidade de
Taubaté (SP) e que são atualmente detidos
pela Léros Geradora. O aval foi publicado na
quarta-feira, do dia 22 de janeiro, no Diário
Oficial da União. A operação é descrita no
parecer do Cade como uma “oportunidade
para o Grupo EDP desenvolver novos projetos
de geração fotovoltaica no Brasil, expandindo
o seu parque de geração renovável e atraindo
novos clientes”.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124613/ccee-liquidacoes-de-angra-e-cotas-somam-r-11-bi-em-dezembro
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124431/cade-aprova-compra-de-usinas-de-gd-da-leros-pela-edp-grid
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EPE: Leilão A-4 tem 51,4 GW cadastrados

A Empresa de Pesquisa Energética concluiu o
cadastramento de projetos para participação
no Leilão de Energia Nova “A-4” deste ano. A
oferta total é de 51,4 GW divididos em 1.28
empreendimentos. O maior volume é de 28,7
GW para a fonte solar fotovoltaica, depois
aparecem 20,8 GW de usinas eólicas e 1,1 GW
de iniciativas termelétricas a biomassa.
Completam o quadro as PCHS, UHEs e CGHs,
com respectivos 591 MW, 177 MW e 33 MW,
totalizando o mapa dos projetos analisados
pela EPE.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

Aneel confirma resultado parcial do leilão A-6

A diretoria da Agência Nacional de Energia
Elétrica homologou parcialmente o resultado
do Leilão A-6 de 2019 para 58 dos 91
empreendimentos vencedores do certame. A
decisão confirma a habilitação das 23
empresas proprietárias desses
empreendimentos. A ratificação alcança 39
usinas eólicas, uma solar fotovoltaica, uma
usina hidrelétrica (UHE Tibagi), nove pequenas
centrais hidrelétricas, seis centrais geradoras
hidrelétricas e duas termelétricas a biomassa.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124370/epe-leilao-a-4-tem-514-gw-cadastrados
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124277/aneel-confirma-resultado-parcial-do-leilao-a-6
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Energia solar no ACL passa de 6 GWp, aponta
estudo

A energia solar fotovoltaica chegou
definitivamente ao mercado livre, confirma
um levantamento inédito realizado pela Clean
Energy Latin América, empresa que presta
assessoria financeira a empresas e
investidores em energia renovável na América
Latina.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

PLD cresce 32% em todos os submercados

A Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica informou na sexta-feira do dia 17 de
janeiro, que o Preço de Liquidação das
Diferenças para a quarta semana de janeiro
(18 de janeiro a 24 de janeiro) subiu 32%, em
todos os submercados em relação à semana
passada, saindo de R$ 268,32 para R$
355,42/MWh. Segundo a CCEE, o principal
fator responsável pelo aumento é a estimativa
menos otimista das afluências. Na carga
pesada, o PLD ficou em R$ 362,06, na média
em R$ 356,87 e na leve em R$ 351,38, em
todos os subsistemas.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124215/energia-solar-no-acl-passa-de-6-gwp-aponta-estudo
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53124041/pld-cresce-32-em-todos-os-submercados
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Investimentos em solar centralizada somam
R$ 9,5 bi até 2025

Os projetos de energia solar fotovoltaica já
contratados pelo governo federal deverão
movimentar R$ 9,5 bilhões em investimentos
entre 2020 e 2025, segundo estimativa
calculada pela Greener, empresa de
inteligência de mercado e desenvolvimento de
projetos para o setor solar. O valor pode
aumentar caso ocorram novas contratações
neste ano para entrega em 2024.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

M&A de projetos solares chega a 6 GW no
Brasil, aponta Cela

As operações de fusões e aquisições no setor
solar foram intensas nos últimos cinco anos.
Um estudo produzido pela Clean Energy Latin
America mostrou que foram 76 transações,
nas fases pré-PPA, pós-PPA, de projetos em
construção e em operação. Em 2019, foram 19
transações que somaram 2,02 GW de
capacidade. O montante nas negociações
equivale a 6 GW, considerando que um projeto
possa ter sido alvo de mais de uma transação
em fases diversas. A tendência é de
continuarmos a ver esse movimento.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53123907/investimentos-em-solar-centralizada-somam-r-95-bi-ate-2025
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53123449/ma-de-proejtos-solares-chega-a-6-gw-no-brasil-aponta-cela
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Aneel recebe mais de 160 contribuições para
revisão da REN 482

A Agência Nacional de Energia Elétrica
publicou as contribuições que os agentes
fizeram à Consulta Pública no. 25/2019, que
trata da revisão da REN 482/2012 e formou as
bases para o desenvolvimento da geração
distribuída no país. O tema vem despertando
polêmicas e discussões acaloradas e o reflexo
está no volume de documentos enviados à
agência reguladora, 160 se considerar apenas
os envios de participações com conteúdos
diferentes.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

Eólica offshore: licenciamento sem grandes
obstáculos

O processo de licenciamento ambiental de
usinas eólicas no mar não deverá trazer
grandes obstáculos para os investidores,
avaliou o ex-presidente do Ibama, Curt
Trennepohl. O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais e
Renováveis abriu consulta pública para discutir
o Termo de Referência que vai orientar os
empreendedores no licenciamento ambiental
para essa forma de geração de energia elétrica
ainda inédito no Brasil.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53123332/aneel-recebe-mais-de-160-contribuicoes-para-revisao-da-ren-482
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53123068/eolica-offshore-licenciamento-sem-grandes-obstaculos
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Ibama abre Consulta para Termo de
Referência de eólicas offshore

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais e Renováveis está com
consulta pública aberta para receber
contribuições para a publicação de Termo de
Referência, modelo que vai orientar a
elaboração de Estudos de Impacto Ambiental
de Complexos Eólicos Offshore. A consulta
permanecerá disponível até 3 de abril de 2020.
O TR é emitido pelo Ibama no início dos
processos de Licenciamento Ambiental Federal
e serve para orientar os empreendedores e
interessados na elaboração dos estudos
ambientais que serão avaliados ao longo do
licenciamento do que está sendo proposto.

Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53122884/ibama-abre-consulta-publica-para-termo-de-referencia-de-eolicas-offshore
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DESPACHO Nº 32, DO SUPERINTENDENTE
ADJUNTO DE GESTÃO TARIFÁRIA DA ANEEL,
publicado em 08 de janeiro de 2020

Fixa os valores das quotas referentes a Conta
de Desenvolvimento Energético – CDE, para
março de 2020, relativos às concessionárias do
serviço público de transmissão de energia
elétrica, que atendam consumidor livre e/ou
autoprodutor da rede básica do Sistema
Interligado Nacional.

DESPACHO Nº 09, DO SUPERINTENDENTE
ADJUNTO DE GESTÃO TARIFÁRIA DA ANEEL,
publicado em 09 de janeiro de 2020

Fixa o valor anual da Taxa de Fiscalização de
Serviços de Energia Elétrica - TFSE, relativo ao
exercício de 2020, para autoprodutores e
produtores independentes de energia elétrica.

DESPACHO Nº 31, DO SUPERINTENDENTE
ADJUNTO DE GESTÃO TARIFÁRIA DA ANEEL,
publicado em 08 de janeiro de 2020

Fixa os valores das quotas referentes a Conta
de Desenvolvimento Energético – CDE, para
novembro de 2019, relativos às
concessionárias do serviço público de
transmissão de energia elétrica, que atendam
consumidor livre e/ou autoprodutor da rede
básica do Sistema Interligado Nacional.

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2020031ti.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2020009ti.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2020031ti.pdf
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PORTARIA Nº 15, DO MINISTRO DE ESTADO
DE MINAS E ENERGIA, publicada em 27 de
janeiro de 2020

Estabelece, nos termos do Anexo desta
Portaria, o cronograma para a realização das
Licitações para a Concessão de Serviço Público
para Transmissão de Energia Elétrica.

PORTARIA Nº 06, DO MINISTRO DE ESTADO
DE MINAS E ENERGIA, publicada em 07 de
janeiro de 2020

Institui a publicação periódica do Plano
Nacional de Energia – PNE, que tem o objetivo
principal de permitir avaliar os possíveis
caminhos da expansão e desenvolvimento da
infraestrutura energética nacional e orientar
estratégias na formulação de políticas
setoriais.

DESPACHO Nº 10, DO SUPERINTENDENTE
ADJUNTO DE GESTÃO TARIFÁRIA DA ANEEL,
publicado em 06 de janeiro de 2020

Fixa a Taxa de Fiscalização de Serviços de
Energia Elétrica - TFSE para os agentes de
distribuição de energia elétrica que passaram
por atualização tarifária no mês de dezembro
de 2019.

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

http://www.mme.gov.br/documents/72128/975491/Portaria_n_15-2020/0c241b5e-2982-c16f-20ec-1a60bb9cdbc2?version=1.0&download=true
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/prt2020006mme.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2020010ti.pdf
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PORTARIA Nº 21, DA MINISTRA SUBSTITUTA
DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, publicada
em 27 de janeiro de 2020

Aprova a Sistemática a ser aplicada na
realização dos Leilões de Compra de Energia
Elétrica Proveniente de Empreendimentos de
Geração Existentes A-4 e A-5, de 2020, bem
como, altera as Portarias MME 389 de
14.10.2019 e 428 de 22.11.2019.

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/prt2020021mme.pdf


17

E N E R G I A
Boletim

CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 39/2019
Obter subsídios para o aprimoramento do
processo de Recontabilização do Mercado
de Curto Prazo – MCP.

Intercâmbio 
Documental

12/12/2019 a 
12/02/2020

nº 41/2019
Obter subsídios para o aprimoramento dos
Requisitos de Serviços Auxiliares nos
Procedimentos de Rede.

Intercâmbio 
Documental

12/12/2019 a 
10/02/2020

nº 42/2019

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de Edital e respectivos Anexos
dos Leilões nº 2/2020-ANEEL e nº 3/2020-
ANEEL, denominados Leilões de Energia
Existente “A-4, de 2020" e “A-5, de 2020",
respectivamente, destinados à compra de
energia elétrica proveniente de
empreendimentos de geração existentes.

Intercâmbio 
Documental

19/12/2019 a 
03/02/2020

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório
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CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 43/2019

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de revisão do padrão de
qualidade do serviço de geração de
energia elétrica prestado por
concessionárias de usinas hidrelétricas
alcançadas pela Lei nº 12.783/2013.

Intercâmbio 
Documental

19/12/2019 a 
17/02/2020

nº 44/2019

Obter subsídios para o aprimoramento do
Mecanismo de Realocação de Energia -
MRE quanto aos Expurgos de
Indisponibilidade, de que trata a Resolução
Normativa nº 614/2014.

Intercâmbio 
Documental

19/12/2019 a 
17/02/2020

nº 45/2019
Obter subsídios para estabelecer os
critérios operativos para redução ou
limitação de geração.

Intercâmbio 
Documental

19/12/2019 a 
17/02/2020

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório
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E N E R G I A
Boletim

CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 46/2019

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de Edital do Leilão de
Transmissão nº 1/2020-ANEEL, destinado à
contratação de serviço público de
transmissão de energia elétrica, referente
às instalações de transmissão de energia
elétrica localizadas nos estados do
Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do
Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Intercâmbio 
Documental

20/12/2019 a 
03/02/2020

nº 47/2019

Obter subsídios para o aprimoramento do
Edital do Leilão nº 4/2020-ANEEL,
denominado Leilão de Eficiência
Energética, cujo objeto é a contratação de
Agente para o desenvolvimento de Ações
de Eficiência Energética, com vistas à
redução do consumo de energia elétrica no
município de Boa Vista, no estado de
Roraima.

Intercâmbio 
Documental

20/12/2019 a 
18/03/2020

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório
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E N E R G I A
Boletim

CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 01/2020

Obter subsídios para a proposta de
alteração da prorrogação dos prazos para
revisão cadastral dos benefícios tarifários
de que tratam as Resoluções Normativas
nº 414/2010 e nº 800/2017.

Intercâmbio 
Documental

16/01/2020 a 
16/03/2020

nº 02/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de Edital do Leilão nº 5/2020,
denominado “Leilão A-4, de 2020",
destinado à compra de energia elétrica
proveniente de novos empreendimentos
de geração.

Intercâmbio 
Documental

29/01/2020 a 
13/03/2020

nº 03/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de Revisão do Plano de
Universalização da área rural da Roraima
Energia S.A.

Intercâmbio 
Documental

30/01/2020 a 
16/03/2020

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório
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E N E R G I A
Boletim

TOMADA DE 
SUBSÍDIOS ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 

CONTRIBUIÇÃO

nº 05/2019

Receber contribuições da sociedade acerca
da Avaliação de Resultado Regulatório
(ARR) das regras relativas à possibilidade
de expurgos, nos indicadores de
continuidade, motivados por Interrupção
em Situação de Emergência (ISE).

Intercâmbio 
Documental

27/12/2019 a 
02/03/2020

nº 06/2019

Obter subsídios para fomentar abertura de
discussão sobre o tema serviços ancilares
aplicáveis ao Sistema Interligado Nacional
– SIN.

Intercâmbio 
Documental

30/12/2019 a 
27/02/2020

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório
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E N E R G I A
Boletim

03.02

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 42/2019.
Vide na íntegra

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 46/2019.
Vide na íntegra

06.02

Débito da Liquidação Financeira do MCP,
referente a dezembro de 2019.

07.02

Crédito da Liquidação Financeira do
MCP, referente a dezembro de 2019.

10.02

Término do período de contribuição para a
Consulta Pública nº 41/2019. Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=xW1i8ul7&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3389&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=xW1i8ul7&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3393&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=xW1i8ul7&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3388&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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11.02

Data limite para divulgação dos
resultados da liquidação financeira
do Mercado de Curto Prazo
referente a dezembro de 2019.

12.02

Término do período de contribuição para a
Consulta Pública nº 39/2019. Vide na íntegra

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

17.02

Liquidação Financeira de Angra I e II
referente a janeiro de 2020.

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 43/2019.
Vide na íntegra

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 44/2019.
Vide na íntegra

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 45/2019.
Vide na íntegra

18.02

Liquidação Financeira do Regime de Cotas de
Garantia Física, referente a dezembro de
2019.

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=xW1i8ul7&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3386&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=xW1i8ul7&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3390&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=xW1i8ul7&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3391&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=xW1i8ul7&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3392&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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Boletim

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

19.02

Débito da Liquidação Financeira da
Energia de Reserva, referente a
janeiro de 2020.

20.02

Data limite para divulgação dos resultados da
liquidação financeira de Angra I e II referente
a janeiro de 2020.

Crédito da Liquidação Financeira da Energia
de Reserva, referente a janeiro de 2020.

21.02

Data limite para divulgação dos
resultados da liquidação financeira
de Cotas de Garantia Física referente
a janeiro de 2020.

Data limite para divulgação dos
resultados da liquidação financeira
da Energia de Reserva referente a
janeiro de 2020.

27.02

Liquidação Financeira do MCSD de Energia
Existente, referente a janeiro de 2020.

Término do período de contribuição para a
Tomada de Subsídios nº 06/2020. Vide na
íntegra

https://www.aneel.gov.br/tomadas-de-subsidios?p_auth=7Hnw9e1N&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3396&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

28.02

Liquidação Financeira do MCSD de
Energia Nova, referente a janeiro de
2020.

05.03

Término do período de contribuição para a
Tomada de Subsídios nº 05/2019. Vide na
íntegra

13.03

Término do período de contribuição
para a Tomada de Subsídios nº
02/2020. Vide na íntegra

16.03

Término do período de contribuição para a
Tomada de Subsídios nº 01/2020. Vide na
íntegra

Término do período de contribuição para a
Tomada de Subsídios nº 03/2020. Vide na
íntegra

https://www.aneel.gov.br/tomadas-de-subsidios?p_auth=7Hnw9e1N&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3395&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=7Hnw9e1N&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3398&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=7Hnw9e1N&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3397&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=Ues3mdOR&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3399&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

18.03

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 47/2019.
Vide na íntegra

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=7Hnw9e1N&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3394&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica


SÃO PAULO
Av. Pedroso de Moraes, 1201
+55 11 3356 1800

CAMPINAS
Av. Dr. José Bonifácio 
Coutinho Nogueira 150, 4º andar
+55 19 3123 4300

RIO DE JANEIRO
Praia do Flamengo, 200 – 15º andar
+55 21 3723 9800

BRASÍLIA
Edifício General Alencastro 
SEPS EQ, 702/902 4º andar Bloco B
+55 61 3243 1150 

NEW YORK
375 Park Avenue, 36th Floor 
+1 212 371 9191

demarest.com.br

https://www.demarest.com.br/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

