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Em 23.03.2020, Raphael Gomes e Pedro Henrique Dante, sócio e advogado sênior, da equipe de
Energia do Demarest Advogados, publicaram artigo no Canal Energia acerca do impacto do Corona
vírus no mercado de Energia Solar. Vide na íntegra.

Em 27.03.2020, Raphael Gomes, sócio da equipe de Energia do Demarest Advogados, concedeu
entrevista ao Canal Energia acerca de medidas mitigatórias para reequilíbrio contratual em meio à
crise do Coronavírus. Vide na íntegra.

Em 30.03.2020, Raphael Gomes, sócio da equipe de Energia do Demarest Advogados, concedeu
entrevista ao Jornal O Estado de S. Paulo acerca da inadimplência e a saúde financeira das
distribuidoras de energia. Vide na íntegra.
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https://www.demarest.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Impacto-do-Coronav%C3%ADrus-no-Mercado-de-Energia-Solar.-O-surto-de-coronav%C3%ADrus-pode-ser-considerado-um-evento-de-caso-fortuito-e-for%C3%A7a-maior-sob-a-lei-brasileira.pdf
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130668/pedir-reequilibrio-de-contratos-e-mais-viavel-com-queda-na-demanda
https://www.demarest.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Inadimpl%C3%AAncia-pressiona-o-caixa-e-a-sa%C3%BAde-financeira-das-distribuidoras-de-energia.pdf
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Covid-19: Copel não vê condições de haver
leilões em abril

A Copel acredita que os leilões de energia A-4
e A-5 que seria realizado no próximo mês de
abril não acontecerá na data prevista em
virtude da pandemia da Covid-19. Em
conferência com analistas de mercado
realizada na sexta-feira do dia 27 de março, o
presidente da empresa, Daniel Slaviero,
revelou sua impressão sobre o certame. “Não
tem condição nenhuma do leilão ser realizado
em 30 de abril, é questão de tempo que haja
esse adiamento, é inexorável”, afirma.

Vide na íntegra
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Bloxs Investimentos faz captação de R$ 1,75 
milhão para planta de GD na Bahia

A Bloxs Investimentos concluiu as operações
de equity para investidores da primeira usina
de energia compartilhada do Nordeste. A
Usina Solar Adágio foi estruturada pela
empresa Terra do Sol, contratada para
implementar um sistema de instalação de
placas fotovoltaicas para produção de energia
solar, na capital baiana, no bairro de Caminho
das Árvores, em Salvador. Ao todo, foram
captados R$ 1,75 milhão via plataforma da
Bloxs Investimentos.

Vide na íntegra

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130619/covid-19-copel-nao-ve-condicoes-de-haver-leiloes-em-abril
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53129944/bloxs-investimentos-faz-captacao-de-r-175-milhao-para-planta-de-gd-na-bahia
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Pandemia afeta demanda em até 9%, aponta 
ONS

A disseminação do novo coronavírus no Brasil
começa a mostrar seus efeitos no setor
elétrico. De acordo com o Operador Nacional
do Sistema Elétrico, em decorrência da
redução da atividade econômica e da mudança
na rotina de trabalho no país foi registrada
uma queda da carga média no país que chegou
a até 8,9% na comparação com o mesmo dia
da semana anterior.

Vide na íntegra
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Novo complexo solar atrai mais de R$ 800 mi
em investimentos na Bahia

O estado da Bahia receberá investimentos de
R$ 827,8 milhões para projetos dentro do
setor de energias renováveis, vindo de quatro
empresas. Os protocolos de intenções foram
assinados com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (SDE) na terça-
feira (17/03), numa iniciativa que promete
gerar 1,4 mil empregos para a região.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130209/pandemia-afeta-demanda-em-ate-9-aponta-ons
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53129871/novo-complexo-solar-atrai-mais-de-r-800-mi-em-investimentos-na-bahia
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ONS: queda de consumo e pandemia zeram 
custo de operação

A operação do mês de abril começa com o
custo marginal de operação zerado em todo o
país. Esse é o resultado da atual conjuntura do
país com as afluências elevadas na maior parte
do Brasil e, principalmente, a queda de 8,1%
na carga conforme projeta o Operador
Nacional do Sistema Elétrico, para os próximos
30 dias, além da retração de 6% em maio.

Vide na íntegra
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Cronograma de leilões segue apesar do
coronavírus

A avanço do coronavírus chegou em um
momento chave para o governo em relação
aos leilões deste ano, seja ele de energia
existente A-4 e A-5, programados para final de
abril para fonte térmica, quanto para o de
energia nova A-4, agendado para 28 de maio.
Faltando pouco mais de 30 dias para o
primeiro e 60 dias para a realização do
certame que colocará as fontes renováveis e
térmicas em disputa por novos projetos, o
Brasil entrou definitivamente na rota da
pandemia, mas o cronograma segue seu curso.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130615/ons-queda-de-consumo-e-pandemia-zeram-custo-de-operacao
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53129879/cronograma-de-leiloes-segue-apesar-do-coronavirus
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Leilões: Brasil reduziu valor médio global para
eólica e solar

O Brasil teve um papel importante na questão
dos preços verificados nos leilões de energia
em termos globais. Essa é uma das
constatações que foram apuradas em um
relatório da Agência Internacional de Energias
Renováveis (Irena, na sigla em inglês),
divulgado no início de março. Outro destaque
está no seu histórico de certames já realizados,
tanto em termos de periodicidade e
quantidade de energia contratada ao longo
dos anos.

Vide na íntegra
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Integradores de energia solar já sentem os
efeitos da crise

Os integradores de energia solar fotovoltaica
estão preocupados com a extensão dos danos
que a pandemia de coronavírus pode causar
no mercado de geração distribuída. Segundo
fontes ouvidas pela Agência CanalEnergia, a
oferta de equipamentos está garantida. No
entanto, os agentes já perceberam uma
desaceleração na demanda por novos
equipamentos e temem a paralisação total do
mercado.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53129941/leiloes-brasil-reduziu-valor-medio-global-para-eolica-e-solar
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130194/integradores-de-energia-solar-ja-sentem-os-efeitos-da-crise
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Aneel põe em debate exclusão do ICMS do
cálculo do PIS/Cofins

A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu
discussão na terça-feira de 17/03 sobre o
tratamento regulatório a ser dado a decisões
judiciais sobre a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins nas contas de
energia do consumidor. Existem processos
com decisões favoráveis a distribuidoras, já
transitadas em julgado, que determinam a
devolução pela União dos valores pagos por
essas empresas.

Vide na íntegra

Pacote de medidas da Aneel proíbe corte de
energia por inadimplência

A Agência Nacional de Energia Elétrica
aprovou na terça-feira do dia 24/03 um
conjunto de medidas excepcionais a serem
adotadas nos próximos 90 dias, para o
enfrentamento dos efeitos da pandemia do
coronavírus no país. Um nova resolução proíbe
a suspensão do fornecimento de energia
elétrica por inadimplência em unidades
consumidoras residenciais e em atividades
considerados essenciais, como hospitais e
unidades de saúde; centros de produção,
armazenamento e distribuição de vacinas e
soros antídotos; estações de tratamento e
abastecimento de água; polícia e corpo de
bombeiros, entre outras.

Vide na íntegra
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https://www.canalenergia.com.br/noticias/53129773/aneel-poe-em-debate-exclusao-do-icms-do-calculo-do-piscofins
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130369/pacote-de-medidas-da-aneel-proibe-corte-de-energia-por-inadimplencia
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Distribuidoras suspendem corte e reforçam
foco em canais digitais

Após decisão da Agência Nacional de Energia
Elétrica, as distribuidoras de energia já
começam a adesão às medidas determinadas
pela agência em virtude da pandemia da
Covid-19. Enel e Neoenergia já anunciaram a
suspensão do corte de energia pelos próximos
90 dias, além de reforçarem o atendimento
virtual.

Vide na íntegra

Cemig flexibiliza pagamentos e não poderá
cortar energia do Tarifa Social

Uma série de medidas de auxílio à população
de baixa renda em meio a esse momento de
crise sanitária e disseminação do novo
Coronavírus foi anunciada na tarde da
segunda-feira do dia 23/03 pelo governador de
Minas Gerais, Romeu Zema. A Cemig, por
exemplo, irá flexibilizar o fluxo de pagamentos
para as contas e garantir o fornecimento de
energia elétrica para todos os clientes
cadastrados como tarifa social, que não
poderão ter o fornecimento interrompido em
caso de inadimplência.

Vide na íntegra
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https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130384/distribuidoras-suspendem-corte-e-reforcam-foco-em-canais-digitais
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130269/cemig-flexibiliza-pagamentos-e-nao-podera-cortar-energia-do-tarifa-social
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Aneel aprova operação comercial da maior
térmica do Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica
autorizou a entrada de operação comercial de
quatro unidades geradoras da termelétrica
Porto do Sergipe I, localizada em Barra dos
Coqueiros, no Sergipe, e de titularidade da
Celse.

Vide na íntegra

Mais distribuidoras seguem decisão da Aneel
e suspendem corte por 90 dias

A Equatorial Energia, que atua na distribuição
de energia nos estados do Maranhão, Pará,
Alagoas e Piauí, também se manifestou sobre
as medidas tomadas pela Agência Nacional de
Energia Elétrica em reunião extraordinária na
terça-feira do dia 24 de março. A empresa
também não vai cortar o fornecimento de
energia durante 90 dias para clientes
residenciais (Normal, Baixa Renda ou
Residencial Rural) e em unidades que tenham
atividades consideradas essenciais.

Vide na íntegra
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https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130128/aneel-aprova-operacao-comercial-da-maior-termica-do-brasil
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130443/mais-distribuidoras-seguem-decisao-da-aneel-e-suspendem-corte-por-90-dias
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Governo aprova projetos de LTs em São Paulo 
como prioritário

A Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Energético do Ministério de
Minas e Energia aprovou como prioritário o
projeto para implementação de instalações de
transmissão de energia elétrica relativa ao
Lote F do Leilão nº 13/2015 da Aneel,
envolvendo a Linha de Transmissão
Bandeirante – Piratininga II, em 345 kV, com
primeiro e segundo circuitos subterrâneos, de
15 Km cada.

Vide na íntegra
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CP sobre vida útil de transmissão é
prorrogada para abril

A Agência Nacional de Energia Elétrica
prorrogou até 22 de abril o período de
contribuições da consulta pública que discute
a necessidade de revisão das regras para a
substituição de equipamentos de transmissão
em fim de vida útil. A discussão foi aberta no
dia 6 de fevereiro e as manifestações de
interessados seriam recebidas até 23 de
março.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53129841/governo-aprova-projeto-de-lts-em-sao-paulo-como-prioritario
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53129669/cp-sobre-vida-util-de-transmissao-e-prorrogada-para-abril
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Distribuidoras esperam medidas para
compensar concessões da Aneel

A Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica afirmou em nota na quarta-
feira do dia 25/03 que confia na adoção de
medidas complementares destinadas a manter
o equilíbrio econômico financeiro do setor
elétrico e “mitigar os efeitos das concessões
estabelecidas pela Aneel.” A declaração
aconteceu um dia depois da aprovação pela
agência reguladora de um pacote de medidas
que inclui a proibição do corte no
fornecimento de energia elétrica de
consumidores inadimplentes pelos próximos
90 dias.

Vide na íntegra

Abradee alerta para desequilíbrio de
desonerações na conta de energia

A Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica alertou em comunicado na
quinta-feira do dia 19/03 que medidas de
desoneração na conta de luz durante a
pandemia do coronavírus podem levar ao
desequilíbrio de todas as empresas do setor
elétrico. As distribuidoras estão preocupadas
com a aprovação de propostas legislativas que
possam adiar o pagamento da conta de
energia elétrica ou proibir o corte do
fornecimento por inadimplência de
consumidores.

Vide na íntegra
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https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130486/distribuidoras-esperam-medidas-para-compensar-concessoes-da-aneel
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53129942/abradee-alerta-para-desequilibrio-de-desoneracoes-na-conta-de-energia
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Abradee defende suspensão de penalidades
durante crise

As distribuidoras defendem uma solução
definitiva para os impactos econômico-
financeiros da crise do coronavírus. A ideia é
estender essa leitura em âmbito solidário que
alcance todos os segmentos do setor elétrico e
os governos federal e estaduais. Enquanto ela
não vem, pressionam a Aneel por medidas
imediatas que reduzam o efeito da queda do
consumo e da inadimplência no caixa das
empresas.

Vide na íntegra
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Carga em queda pode levar a pedidos de
renegociação de contratos

Em mais um dia em que o pico da carga
instantânea no dia ficou na casa de 66,3 mil
MW, aumentam as perspectivas de redução do
Custo Marginal de Operação para abril. Diante
das projeções de queda da carga é possível
afirmar que os valores para o mês que vem
fiquem abaixo de R$ 100 no mês que vem e ao
continuar o nível de demanda baixo por conta
das incertezas sobre a evolução da pandemia
de covid-19, já se vislumbra valores entre o
piso a no máximo R$ 60/MWh em maio.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130577/abradee-defende-suspensao-de-penalidades-durante-crise
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130478/carga-em-queda-pode-levar-a-pedidos-de-renegociacao-de-contratos
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Proposta prevê isenção de conta de luza para
consumidores de baixa renda

O presidente da Comissão de Infraestrutura do
Senado, Marcos Rogerio (DEM-RO), enviou na
sexta-feira do dia 20/03 ao Ministério de
Minas e Energia proposta de medida
provisória que prevê até 100% de isenção da
conta de luz para consumidores beneficiados
com a tarifa social de baixa renda. A medida
seria aplicada por até três meses, no ápice da
crise do coronavírus, e atingiria 8,3 milhões de
famílias, a um custo total estimado pelo
parlamentar em R$ 1 bilhão.

Vide na íntegra
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PLD médio sobe em três submercados

A Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE) informou que o Preço de
Liquidação das Diferenças (PLD), no cálculo
para o período de 14 a 20 de março,
permaneceu no piso no submercado Norte e
aumentou nas demais regiões.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130171/proposta-preve-isencao-da-conta-de-luz-para-consumidores-de-baixa-renda
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53129419/pld-medio-sobe-em-tres-submercados
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Fiesp pede solução para sobras de demanda
contratada

Na linha de uma mobilização que se verifica
entre grandes consumidores e outros agentes
de mercado, a Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo solicitou à Agência
Nacional de Energia Elétrica uma solução
técnica e normativa para as sobras de
demanda contratada e não utilizada, em razão
da crise do coronavírus. A Fiesp considera que
não é correto transferir o custo para as
distribuidoras, que oferecem a infraestrutura,
e sugere que se encontre uma saída
conjuntural para o problema, por meio dos
encargos setoriais.

Vide na íntegra

Distribuidoras negociam 220 MW médios no
MVE

A Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE) realizou a rodada de março do
Mecanismo de Venda de Excedentes, em que
as distribuidoras negociam sobras de energia
com agentes do mercado livre. Ao todo, foram
transacionados 219,9 MW médios para o
período de 3 meses, de abril a junho, nos
submercados Sudeste/Centro-Oeste e Sul.

Vide na íntegra
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https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130599/fiesp-pede-solucao-para-sobras-de-demanda-contratada
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130408/distribuidoras-negociam-220-mw-medios-no-mve
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Abraceel reforça obediência a contratos
diante de alegações de “força maior”

A Associação Brasileira dos Comercializadores
de Energia orientou seus associados a
observarem a obediência aos contratos
bilaterais negociados no ambiente livre, diante
de “eventuais alegações de caso fortuito ou
força maior,” para afastar a possibilidade de
interferências externas nessas transações. A
Abraceel se refere a uma eventual necessidade
de recorrer à arbitragem para solucionar
conflitos entres as partes, colocando na mão
de terceiros uma decisão que pode ter
desfecho imprevisível para os dois lados.

Vide na íntegra

Acumulado de março apresenta leve alta no
consumo de energia, afirma CCEE

O consumo de energia elétrica no Brasil na
primeira quinzena de março alcançou os
64.779 MW médios, um leve aumento de 0,4%
frente ao mesmo período do ano passado,
afirmam os dados divulgados na quarta-feira
de 18/03 pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE, e que são referentes
ao período anterior ao agravamento dos
impactos causados sobre a economia pela
disseminação do novo Coronavírus.

Vide na íntegra

E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130638/abraceel-reforca-obediencia-a-contratos-diante-de-alegacoes-de-forca-maior
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53129932/acumulado-de-marco-apresenta-leve-alta-no-consumo-de-energia-afirma-ccee
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Pedir reequilíbrio de contratos é mais viável
com queda na demanda

A retração da carga no Brasil tem sido notada a
uma semana no país. De acordo com a
avaliação do Operador Nacional do Sistema
Elétrico, que prevê queda de 8,1% no mês de
abril, esse movimento começou a ser
verificado justamente a partir das introdução
de medidas de restrição de circulação de
pessoas, principalmente em São Paulo e Rio de
Janeiro.

Vide na íntegra

Mercado livre está mais maduro, afirma CCEE

Depois de um ano desde a eclosão do
problema com algumas comercializadoras no
início de 2019, a avaliação é de que o mercado
livre utilizou esse acontecimento para alcançar
maturidade. Quem afirma isso é o presidente
do Conselho de Administração da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica, Rui Altieri
Silva.

Vide na íntegra
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https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130668/pedir-reequilibrio-de-contratos-e-mais-viavel-com-queda-na-demanda
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130034/mercado-livre-esta-mais-maduro-afirma-ccee
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Preço cai no mercado livre para o segundo
trimestre

O preço da energia no mercado livre
despencou para os meses de abril, maio e
junho – com quedas de 27,24% para fonte
convencional no próximo trimestre e redução
de 20,91% no caso da energia incentivada, de
acordo com a curva Forwar divulgada pela
Dcide, empresa de soluções tecnológicas para
o setor de energia elétrica. A curva de
referência é formada a partir de um conjunto
de contratos registrados de forma colaborativa
na plataforma.

Vide na íntegra

CCEE lança videoaulas para capacitar agentes
e interessados no setor

A Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica lançou na segunda-feira do dia 23/03,
um novo formato de videoaulas para os seus
cursos de capacitação ao mercado. Os
conteúdos, todos gratuitos, variam entre
temas introdutórios ao setor até abordagens
mais técnicas, estando disponíveis no Portal de
Aprendizado da organização.

Vide na íntegra

E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53129694/preco-cai-no-mercado-livre-para-o-segundo-trimestre
https://protect-us.mimecast.com/s/cHfKCmZ2Eot5AkLnluG7iON?domain=ccee.micropower.com.br
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53130309/ccee-lanca-videoaulas-para-capacitar-agentes-e-interessados-no-setor
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PORTARIA Nº 74, DO MINISTRO DE ESTADO
DE MINAS E ENERGIA, publicada em 2 de
março de 2020

Definir, na forma do Anexo à presente Portaria,
as premissas gerais a serem utilizadas na
aplicação da metodologia definida na Portaria
MME nº 101, de 22 de março de 2016, no que
diz respeito ao cálculo da garantia física de
energia de novas Usinas Hidrelétricas - UHE e
de novas Usinas Termelétricas - UTE
despachadas centralizadamente pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

PORTARIA Nº 71, DO MINISTRO DE ESTADO
DE MINAS E ENERGIA, publicada em 2 de
março de 2020

Determina que os parâmetros e preços que
formam a parcela do Custo Variável Unitário -
CVU, a Receita Fixa vinculada ao custo do
combustível - RFcomb e a Inflexibilidade
Operativa, sob responsabilidade dos
empreendedores e que se trata o art. 3º, § 14,
da Portaria MME nº 389, de 14 de outubro de
2019, deverão ser informados até às doze
horas do dia 10 de março de 2020, por meio
do Sistema de Acompanhamento de
Empreendimentos de Geração de Energia -
AEGE.

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-74-de-2-de-marco-de-2020-246059188
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-74-de-2-de-marco-de-2020-246059188
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 876, DO
DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, publicado em 10
de março de 2020

Estabelece os requisitos e procedimentos
necessários à obtenção de outorga de
autorização para exploração e à alteração da
capacidade instalada de centrais geradoras
Eólicas, Fotovoltaicas, Termelétricas e outras
fontes alternativas e à comunicação de
implantação de centrais geradoras com
capacidade instalada reduzida.

PORTARIA Nº 87, DO MINISTRO DE ESTADO
DE MINAS E ENERGIA, publicada em 9 de
março de 2020

Altera o texto da Portaria MME nº 418, de 19
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 89, DO MINISTRO DE ESTADO
DE MINAS E ENERGIA, publicada em 9 de
março de 2020

Disponibiliza a Nota Técnica nº
112/2019/DPE/SPE, intitulada "Proposta de
abertura de Audiência Pública para
substituição da Portaria MME nº 444, de 25 de
agosto de 2016, que trata de Diretrizes Gerais
para Definição de Capacidade Remanescente
do Sistema Interligado Nacional - SIN para
escoamento de geração de energia elétrica".

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-normativa-n-876-de-10-de-marco-de-2020-247799577
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-87-de-9-de-marco-de-2020-247279884
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-89-de-9-de-marco-de-2020-247280004
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DESPACHO Nº 723, DO DIRETOR-GERAL DA
ANEEL, publicado em 10 de março de 2020

Mantém o disposto no §3º do art. 18 da
Resolução Normativa nº 614/2014, não
implementando a alteração proposta na
Audiência Pública nº 062/2018; determina à
CCEE que recontabilize operações do mercado
de curto prazo de acordo com o normativo
vigente, com efeitos retroativos ao mês de
dezembro de 2018, em atenção ao Despacho
nº 3.090/2018; e (iii) reconhece que os
agentes da CCEE afetados pelo item (ii) podem
solicitar o respectivo parcelamento de valores
ao Conselho de Administração da CCEE, que
avaliará a possibilidade e os critérios para seu
deferimento.

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

DESPACHO Nº 10.272, DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, publicado em 12 de março de
2020

Altera o Decreto nº 5.163, de 30 de julho de
2004, que regulamenta a comercialização de
energia elétrica, o processo de outorga de
concessões e de autorizações de geração de
energia elétrica.
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PORTARIA Nº 117, DO MINISTRO DE ESTADO
DE MINAS E ENERGIA, publicada em 18 de
março de 2020

Institui o Comitê Setorial de Crise, no âmbito
do Ministério de Minas e Energia, para
articular, coordenar, monitorar, orientar e
supervisionar as providências e medidas a
serem adotadas pela Administração Central
deste Ministério, pelos Órgãos e Entidades
vinculadas, bem como pelos Agentes dos
Setores cujas atividades são reguladas pelas
Agências afetas a esta Pasta.

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 877, DO
DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, publicado em 17
de março de 2020

Aprova os Submódulos 2.5 e 2.5A dos
Procedimentos de Regulação Tarifária -
PRORET, que regulamentam o Fator X nas
revisões tarifárias periódicas das
concessionárias de serviço público de
distribuição de energia elétrica, e dá outras
providências.

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-117-de-18-de-marco-de-2020-248809387
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-normativa-n-877-de-17-de-marco-de-2020-248809566
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PORTARIA Nº 6.310, DO DIRETOR-GERAL DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL, publicada em 24 de março de 2020

Estabelece as medidas para atendimento aos
prazos processuais em decorrência da
calamidade pública atinente à pandemia de
coronavírus (COVID-19).

PORTARIA Nº 122, DO MINISTRO DE MINAS E
ENERGIA, publicado em 23 de março de 2020

Altera o texto da Portaria MME nº 419, de 20
de novembro de 2019.

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 878, DO
DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, publicado em 24
de março de 2020

Medidas para preservação da prestação do
serviço público de distribuição de energia
elétrica em decorrência da calamidade pública
atinente à pandemia de coronavírus (COVID-
19).

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/prt20206310.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-122-de-23-de-marco-de-2020-249860661
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2020878.pdf
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PORTARIA Nº 6.306, DO DIRETOR-GERAL DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL, publicado em 24 de março de 2020
Altera o texto da Portaria MME nº 4.476, de 21
de fevereiro de 2017.

PORTARIA Nº 6.307, DO DIRETOR-GERAL DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL, publicado em 24 de março de 2020
Altera o texto da Portaria MME nº 4.477, de 21
de fevereiro de 2017.

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-6.306-de-24-de-marco-de-2020-249805622
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-6.307-de-24-de-marco-de-2020-249804699
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CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 38/2019

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de revisão da regulamentação da
continuidade do fornecimento na
distribuição de energia elétrica.

Intercâmbio 
Documental

12/12/2019 a 
11/03/2020

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 
30/06/2020

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

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório
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CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

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

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

nº 04/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta referente à Revisão Tarifária
Extraordinária da Equatorial Alagoas
Distribuidora de Energia S.A, a vigorar a
partir de 3 de maio de 2020.

Intercâmbio 
Documental

05/02/2020 a 
20/03/2020
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CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 05/2020

Obter subsídios ao Relatório de Análise de
Impacto Regulatório (AIR) referente à
necessidade de aprimoramento dos
comandos regulamentares afetos à vida
útil regulatória de equipamentos de
transmissão.

Intercâmbio 
Documental

06/02/2020 a 
22/05/2020

nº 06/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de adequação do plano de
universalização da área rural da Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia
S.A., aprovado pela Resolução
Homologatória nº 1.993/2015, à Resolução
Autorizativa nº 7.854/2019, que definiu
prazos para execução das obras do Projeto
de Interligação de Guariba, município de
Colniza – MT.

Intercâmbio 
Documental

10/02/2020 a 
25/03/2020

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

nº 07/2020

Obter subsídios para o aprimoramento do
cálculo do reposicionamento da receita da
ENEL CIEN, no âmbito do processo de sua
segunda revisão periódica da Receita
Anual Permitida – RAP.

Intercâmbio 
Documental

04/03/2020 a 
17/04/2020
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CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 08/2020

Obter subsídios para o Relatório de Análise
de Impacto Regulatório – AIR e para a
proposta de revisão da Resolução
Normativa nº 614/2014, que consolida as
normas referentes à apuração de
indisponibilidade de unidade geradora ou
empreendimento de importação de
energia conectados ao Sistema Interligado
Nacional – SIN

Intercâmbio 
Documental

05/03/2020 a 
20/04/2020

nº 09/2020

Obter subsídios para o aprimoramento dos
critérios para a descentralização do
controle e da fiscalização de instalações de
geração de energia elétrica para os Estados
e o Distrito Federal, atualmente
regulamentados pela Resolução Normativa
nº 425/2011.

Intercâmbio 
Documental

12/03/2020 a 
27/04/2020

nº 10/2020

Obter subsídios para a prestação de contas
do Plano de Aplicação de Recursos do
Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica – PROCEL – PAR 2018.

Intercâmbio 
Documental

12/03/2020 a 
01/04/2020

E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório
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CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 11/2020

Obter subsídios para a proposta de
atualização das faixas de acionamento e
dos valores dos adicionais das Bandeiras
Tarifárias para o Ciclo 2020/2021.

Intercâmbio
Documental

12/03/2020 a
27/04/2020

nº 12/2020

Obter subsídios para o aprimoramento das
disposições relacionadas ao fornecimento
de energia elétrica para o serviço público
de iluminação pública (Atividade nº 4 da
Agenda Regulatória 2020-2021).

Intercâmbio
Documental

12/03/2020 a
27/04/2020

nº 13/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de consolidação e
aperfeiçoamento das regras que
estabelecem a classificação das
instalações, as condições de acesso e
conexão ao sistema de transmissão.

Intercâmbio
Documental

12/03/2020 a
11/05/2020

E N E R G I A
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Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório
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CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 14/2020

Obter subsídios para o aprimoramento do
cálculo do reposicionamento da receita da
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. -
Conversora Uruguaiana, no âmbito do
processo de sua primeira revisão periódica
da Receita Anual Permitida - RAP.

Intercâmbio
Documental

13/03/2020 a
27/04/2020

nº 15/2020

Obter subsídios para o aprimoramento do
cálculo do reposicionamento da receita da
Afluente Transmissão de Energia Elétrica
S.A., no âmbito do processo de sua
segunda revisão periódica da Receita
Anual Permitida – RAP.

Intercâmbio
Documental

25/03/2020 a
08/05/2020

nº 16/2020

Obter subsídios para o aprimoramento do
cálculo do reposicionamento da receita da
Light Energia S.A., no âmbito do processo
de sua primeira revisão periódica da
Receita Anual Permitida – RAP.

Intercâmbio
Documental

25/03/2020 a
09/05/2020

E N E R G I A
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Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório
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TOMADA DE 
SUBSÍDIOS ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 

CONTRIBUIÇÃO

nº 05/2020

Obter subsídios para a formulação de
manifestação da ANEEL quanto ao
tratamento a ser dado pelas distribuidoras
de energia elétrica aos créditos tributários
decorrentes de processos judiciais que
versam sobre a exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS.

Intercâmbio 
Documental

17/03/2020 a 
15/04/2020

nº 04/2020
Obter subsídios para a elaboração do
Manual do Cadastro Nacional da
Distribuição.

Intercâmbio 
Documental

16/03/2020 a 
30/04/2020

nº 03/2020

Obter subsídios para a Avaliação de
Resultado Regulatório (ARR) da Qualidade
da Prestação dos Serviços de Transmissão,
aprovada por meio da Resolução
Normativa n° 729, de 2016.

Intercâmbio 
Documental

12/03/2020 a 
11/05/2020

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências,  
Consultas Públicas e 
Tomada de Subsídios 

Calendário Regulatório
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TOMADA DE 
SUBSÍDIOS ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 

CONTRIBUIÇÃO

nº 02/2020
Obter subsídios para especificação técnica
dos produtos e serviços de Governança de
Dados a serem contratados pela ANEEL.

Intercâmbio 
Documental

11/03/2020 a 
31/03/2020

nº 01/2020

Obter subsídios para a Avaliação do
Resultado Regulatório da Eficiência da
Contratação dos Serviços de Transmissão
no âmbito da Resolução Normativa n°
666, de 2015.

Intercâmbio 
Documental

21/02/2020 a 
22/04/2020

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências,  
Consultas Públicas e 
Tomada de Subsídios 

Calendário Regulatório
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11.05

Débito da Liquidação Financeira do
MCP, referente a março de 2020.

12.05

Crédito da Liquidação Financeira do MCP,
referente a março de 2020.

14.05

Data limite para divulgação dos
resultados da liquidação financeira
do Mercado de Curto Prazo
referente a março de 2020.

16.04

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

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório
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17.04

Liquidação Financeira do Regime de
Cotas de Garantia Física, referente a
março de 2020.

22.04

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

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

23.04

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

06.05

Data limite para divulgação dos resultados da
liquidação financeira da Energia de Reserva
referente a março de 2020.
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26.05

Liquidação Financeira do MCSD de Energia
Nova referente a abril de 2020.

12.05

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

25.05

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

21.05

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

E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório



35

11.03

Término do período de contribuição para a
Consulta Pública nº 38/2019. Vide na íntegra

E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

27.05

Data limite para divulgação dos
resultados da liquidação financeira
do MCSD de Energia Existente
referente a abril de 2020

26.05

Liquidação Financeira do MCSD de Energia
Nova referente a abril de 2020.

27.05

Data limite para divulgação dos
resultados da liquidação financeira
do MCSD de Energia Existente
referente a abril de 2020.

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=Do5NYaHq&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=3385&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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20.03

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 04/2020.
Vide na íntegra

16.03

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 01/2020.
Vide na íntegra

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 03/2020.
Vide na íntegra

13.03

Término do período de
contribuição para a Consulta
Pública nº 02/2020.
Vide na íntegra

E N E R G I A
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Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

30.06

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

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=Do5NYaHq&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=3400&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=Do5NYaHq&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=Do5NYaHq&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
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=Do5NYaHq&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=GJUA96KU&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
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25.04

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 06/2020.
Vide na íntegra

17.04

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 07/2020.
Vide na íntegra

E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

22.05

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 05/2020.
Vide na íntegra

22.04

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 01/2020.
Vide na íntegra

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3403&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=Do5NYaHq&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=3405&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3402&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/tomadas-de-subsidios?p_auth=Do5NYaHq&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=3404&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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20.04

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 08/2020.
Vide na íntegra

27.04

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 09/2020.
Vide na íntegra

E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

17.04

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 07/2020.
Vide na íntegra

01.04

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 10/2020.
Vide na íntegra

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3406&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3407&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3405&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3410&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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27.04

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 12/2020.
Vide na íntegra

11.05

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 13/2020.
Vide na íntegra

E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

27.04

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 11/2020.
Vide na íntegra

27.04

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 14/2020.
Vide na íntegra

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3412&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3413&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3411&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3414&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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09.05

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 16/2020.
Vide na íntegra

E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

08.05

Término do período de contribuição
para a Consulta Pública nº 15/2020.
Vide na íntegra

22.04

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

31.03

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

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3418&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=GJUA96KU&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=3417&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/tomadas-de-subsidios?p_auth=GJUA96KU&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=3404&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/tomadas-de-subsidios?p_auth=GJUA96KU&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=3408&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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30.04

Término do período de contribuição
para a Tomada de Subsídios nº
14/2020. Vide na íntegra

E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa

Destaques

Assuntos Regulatórios

Audiências e 
Consultas Públicas

Calendário Regulatório

11.05

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

15.04

Término do período de contribuição
para a Tomada de Subsídios nº
05/2020. Vide na íntegra

https://www.aneel.gov.br/tomadas-de-subsidios?p_auth=GJUA96KU&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=3415&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/tomadas-de-subsidios?p_auth=GJUA96KU&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=3409&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/tomadas-de-subsidios?p_auth=GJUA96KU&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=3416&_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/
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