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Em 19.8, Pedro Dante, advogado da equipe de Energia do Demarest Advogados, participou como

palestrante do webinar da CAMARB – Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial sobre o tema

“Conflitos no setor elétrico causados pela pandemia: quais são e como estão sendo solucionados”.

Em 26.8 e 27.8, Raphael Gomes, sócio da equipe de Energia do Demarest Advogados, participou como

palestrante no painel “Transição energética e mercado: Oportunidades para a retomada do crescimento no

pós-covid por meio das fontes renováveis” do Brazil Virtual Energy Summit, importante evento do setor de

Energia e Recursos Naturais.

Em 02.08, Raphael Gomes, sócio da equipe de Energia do Demarest Advogados, comentou ao Valor

Econômico os impactos da Medida Provisória nº 998 que tem por objetivo promover a modernização do

modelo do setor, a racionalização de subsídios e diminuição dos impactos na tarifa dos consumidores do

país. Vide na íntegra

Demarest Participa
Destaques
Capítulo ambiental
Assuntos Regulatórios
Audiências e 
Consultas Públicas
Calendário Regulatório

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/09/03/setor-elogia-medida-e-ve-mais-clareza-sobre-retirada-efetiva-de-subvencao.ghtml
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Aprovado pelo Senado Federal Projeto de Lei que Resolve o 
Impasse do GSF

O Senado Federal aprovou ontem, 13.08.2020, de forma
unânime, o Projeto de Lei nº 3.975/2019 que estabelece novas
condições e regras para a repactuação do risco hidrológico de
geração de energia elétrica. Como já havia sido aprovado pela
Câmara dos Deputados, o Projeto será remetido para sanção
presidencial. Além do risco hidrológico, foi acrescentada
emenda que cria o Fundo de Expansão dos Gasodutos de
Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto) e trata da
repartição da receita advinda da comercialização do petróleo, o
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.

Vide na íntegra
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Aneel abre discussão sobre reequilíbrio de distribuidoras

A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a abertura de
consulta pública para discutir a metodologia a ser adotada na
análise dos pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro dos
contratos das distribuidoras, em razão dos impactos da
pandemia do coronavírus. As contribuições serão recebidas por
um período de 45 dias, entre 19 de agosto e 5 de outubro.

Vide na íntegra

Medida Provisória Promove Alterações Relevantes no Setor Elétrico

Foi publicada em 02.09.2020 no Diário Oficial da União a Medida Provisória nº. 998/2020 (“MP”), que promove importantes alterações no 
Setor Elétrico Brasileiro. A medida reflete algumas das ações estruturais indicadas pelo Ministério de Minas e Energia - MME no sentido 
de promover a modernização do modelo do setor, a racionalização de subsídios e diminuição dos impactos na tarifa dos consumidores do 
país.

A edição da Medida Provisória nº 998/2020 é um passo concreto na efetiva implementação dos ajustes relevantíssimos que o Setor
Elétrico Brasileiro de há muito anseia, tais como a modernização da matriz energética, separação de lastro e energia, formação de preços,
racionalização de subsídios e o crescimento do mercado livre. Além de reduzir as pressões tarifárias dos consumidores de energia em um
momento delicado para o país fruto da pandemia de COVID-19, permite ainda a aceleração das medidas de modernização desenhadas na
Consulta Pública nº 33.

A Medida seguirá agora para o Congresso Nacional, onde espera-se seja convertida em lei no prazo constitucional de 120 (cento e vinte)
dias. Vide na íntegra

https://www.demarest.com.br/aprovado-pelo-senado-federal-projeto-de-lei-que-resolve-o-impasse-do-gsf/
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53144203/aneel-abre-discussao-sobre-reequilibrio-de-distribuidoras
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8885327&ts=1599081354105&disposition=inline
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SIN não precisa contratar geração inflexível
até 2025, afirma NOS

O Sistema Interligado Nacional (SIN) está
sobreotimizado por causa da perda de 5 GW
de carga devido aos efeitos da pandemia de
coronavírus sobre a economia do país e o
setor elétrico. Com isso, o sistema está
operando com 70% de geração compulsória,
sobrando uma margem “pequena” para o
Operador Nacional do Sistema “otimizar” a
operação.

Vide na íntegra
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Pandemia posterga contratação de potência
elétrica em dois anos, diz EPE

A pandemia do Covid-19 causou uma
postergação de dois anos na necessidade de
contratação de potência elétrica, passando de
2024 (PDE 2029) para 2026 (PDE 2030),
segundo o novo caderno do Plano Decenal de
Energia 2030 que trata do assunto, divulgado
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
nesta quinta-feira, 20 de agosto. Para reduzir o
nível de incerteza dos agentes sobre o
planejamento do setor elétrico pós-pandemia,
o órgão tem divulgado desde julho os
cadernos em fases.

Vide na íntegra

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53144778/sin-nao-precisa-contratar-geracao-inflexivel-ate-2025-afirma-ons
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53144420/pandemia-posterga-contratacao-de-potencia-eletrica-em-dois-anos-diz-epe
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Mercado prevê regulamentação rápida do
GSF

Os agentes de setor elétrico acreditam na
normalização da liquidação financeira no
mercado de curto prazo até o fim do ano, com
a aprovação no Senado do projeto de lei que
trata dos débitos do GSF. Contribui para essa
percepção a sinalização da Agência Nacional
de Energia Elétrica de que o processo de
regulamentação do PL 3975 já vinha sendo
discutido internamente e pode sair antes dos
90 dias previstos na legislação.

Vide na íntegra

Comercializadoras de gás se preparam para a
abertura

Distribuidoras se mobilizam para criar
subsidiárias e disputar mercado, que deve
começar ainda tímido em 2021.

Vide na íntegra
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https://www.canalenergia.com.br/noticias/53143926/mercado-aposta-em-regulamentacao-rapida-do-acordo-do-gsf
https://editorabrasilenergia.com.br/comercializadoras-de-gas-se-preparam-para-a-abertura/
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Brasil vive ano histórico em expansão de
energia solar

Mesmo com os desafios advindos da
pandemia de Covid-19, o Brasil está vivendo o
seu melhor ano em termos de expansão da
energia solar fotovoltaica, com mais de 1,5
GW instalados até junho. Principalmente
devido à geração distribuída, que só no
primeiro semestre deste ano adicionou 1,1
GW, dos quais apenas 16 MW não são da fonte
solar.

Vide na íntegra

Governo já tem pronta PEC para quebra do
monopólio nuclear

A medida discutida pelo Comitê de
Desenvolvimento do Programa Nuclear
Brasileiro será enviada ao Congresso Nacional.
“Já começamos a fazer um trabalho de
esclarecimento da importância disso para o
nosso país”, revelou em conversa com o
embaixador Rubens Barbosa transmitida pela
internet.

Vide na íntegra
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https://editorabrasilenergia.com.br/brasil-vive-ano-historico-em-expansao-de-energia-solar/
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53144645/governo-ja-tem-pronta-pec-para-quebra-do-monopolio-nuclear
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Pós-GSF: problemas estruturais no MRE

Com a aprovação pelo Senado do PL 3.975,
que abriu caminho para a solução dos mais de
R$ 8,5 bilhões em débitos de GSF retidos
judicialmente, que travam as liquidações
financeiras na CCEE, os agentes do setor
elétrico voltam os olhos para uma reforma
estrutural do MRE, considerado por muitos
hoje um vetor de ineficiências.

Vide na íntegra

Previsão anual do PLD Sudeste sobe para R$
97,91/MWh, diz CCEE

A previsão anual para o Preço de Liquidação de
Diferenças (PLD) do submercado
Sudeste/Centro-Oeste subiu de R$
95,76/MWh para R$ 97,91/MWh, informou a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) durante o InfoPLD realizado nesta
segunda-feira, 31 de agosto.

Vide na íntegra
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https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/pos-gsf-problemas-estruturais-no-mre/
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53145576/previsao-anual-do-pld-sudeste-sobe-para-r-9791mwh-diz-ccee
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Procurando sempre manter nossos clientes e parceiros cada vez mais atualizados sobre os diversos temas
envolvendo Energia, nossa área Ambiental traz as novidades que envolvem o ambiental.

Ressaltamos que este material tem caráter informativo, e não deve ser utilizado para a tomada de
decisões. Aconselhamento legal específico poderá ser prestado por um de nossos advogados.

EQUIPE: LUIZ FERNANDO SANTANNA, FERNANDA STEFANELO, MARINA BASTOS, MANUELA ZINI, IZABELA MEDEIROS E ISABELLA SINETTI
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SEMACE terá licenciamento diferenciado
para energias renováveis

Órgão ambiental do Ceará (“SEMACE”)
planeja a criação de grupo para
atendimento especializado de projetos de
energia renováveis, de forma a dar
agilidade ao processo de licenciamento.

Vide na íntegra

CONAMA prevê possibilidade de
audiência pública virtual

O Conselho Nacional do Meio Ambiente
(“CONAMA”) estabelece, em caráter
excepcional e temporário, nos casos de
licenciamento ambiental, a possibilidade
de realização de audiência pública de
forma remota, por meio da Rede Mundial
de Computadores, durante o período da
pandemia do Covid-19

Vide na íntegra
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https://www.semace.ce.gov.br/2020/07/29/semace-tera-licenciamento-diferenciado-para-energias-renovaveis/
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-494-de-11-de-agosto-de-2020-271717565
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RESOLUÇÃO N° 47, SIMA, publicada em 06 de 
agosto de 2020

A Resolução n° 47 da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo
(“SIMA”) versa sobre as diretrizes e condições
para o licenciamento de unidades de preparo
de Combustível Derivado de Resíduos Sólidos
(“CDR”) e sobre a atividade de recuperação de
energia proveniente do uso de CDR.

PORTARIA N° 120, IPAAM, publicada em 17 
de julho de 2020

O Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas (“IPAAM”) publicou a Portaria n°
120/2020 que dispõe sobre o embargo remoto
de áreas desmatadas ilegalmente no Estado do
Amazonas.

E N E R G I A  e  A M B I E N TA L
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https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/legislacao/2020/08/resolucao-sima-47-2020/
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=399583
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Coalizão Internacional busca retomada à
bioeconomia

“Na disputa pelos motores econômicos do
pós-pandemia, os países que utilizam
matérias-primas “verdes” em suas cadeias
produtivas, sobretudo na área de energias
renováveis e biocombustíveis, querem um
lugar ao sol. Coalizão Internacional formada
por 20 nações - incluindo Brasil, Estados
Unidos, China, Reino Unido, França e Índia -, a
Plataforma Biofuturo lança hoje um
documento com cinco princípios de orientação
para que os pacotes econômicos de curto e
longo prazos para a retomada avancem rumo à
bioeconomia.”

IBAMA em conjunto com o Ministério da
Economia desburocratizam o licenciamento

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais (“IBAMA”) lança Sistema de
Gestão do Licenciamento Ambiental Federal
(SisG-LAF). Desenvolvida em parceria com o
Ministério da Economia, a ferramenta,
instituída pela Instrução Normativa nº
26/2019, refere-se a todas as etapas do
Licenciamento Ambiental Federal (LAF) com o
aperfeiçoamento do controle do fluxo
administrativo, da gestão de demandas e de
prazos, e da comunicação com as partes
interessadas. O sistema desburocratiza
procedimentos, permitindo mais celeridade e
transparência em todo o processo.

Vide na íntegra
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Vide na íntegra

https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/2020/ibama-lanca-sistema-de-gestao-do-licenciamento-ambiental-federal-sisg-laf
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/08/12/coalizao-cobra-apoio-a-energias-renovaveis.ghtml
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LEI COMPLEMENTAR N° 668, DO ESTADO DO
MATO GROSSO, publicada em 27 de julho de
2020

A nova Lei Complementar n° 668, de 24 de
julho de 2020 institui novidades na emissão de
autorizações ou licenças ambientais que
tenham supressão de vegetação independerá
da validação do Cadastro Ambiental Rural
(“CAR”) e insere novas formas de licença como
a Licença por Adesão e Compromisso (“LAC”) e
a Licença Ambiental Simplificada (“LAS”).

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 10, ICMBIO,
publicada em 17 agosto de 2020

O Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (“ICMBIO”) institui novas
formas de licenciamento ambiental. O ICMBIO
institui por meio da instrução normativa as
etapas a serem obedecidas em relação ao
procedimento de Autorização para o
Licenciamento Ambiental (“ALA”) e versa sobre
as competências para a decisão sobre a
concessão da ALA.

E N E R G I A  e  A M B I E N TA L
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http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/b88b0eb8f863f223042585b2005f778a?OpenDocument
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-10/gabin/icmbio-de-17-de-agosto-de-2020-272746925
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DESPACHO Nº 2.250, DO SUPERINTENDENTE
DE GESTÃO TARIFÁRIA, publicado em 03 de
agosto

Fixa os créditos e os débitos da Conta
Centralizadora dos Recursos de Bandeiras
Tarifárias, para fins da Liquidação das
operações do mercado de curto prazo junto à
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
- CCEE, da competência de junho de 2020, nos
termos do Submódulo 6.8 dos Procedimentos
de Regulação Tarifária - Proret

DESPACHO Nº 2.353, DO SUPERINTENDENTE
DE GESTÃO TARIFÁRIA, publicado em 12 de
agosto de 2020

Fixa os valores dos recursos da Conta Covid a
serem repassados às concessionárias e
permissionárias de distribuição de energia
elétrica, até 12 de agosto de 2020, nas contas
correntes vinculadas ao repasse de
Modicidade Tarifária da Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE, referentes
aos ativos regulatórios declarados no Termo de
Aceitação e contabilizados de acordo com o
Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, da
competência de julho de 2020.
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DESPACHO Nº 2.359, DO SUPERINTENDENTE
DE GESTÃO TARIFÁRIA, publicado em 13 de
agosto de 2020

Fixa os valores das quotas referentes ao
encargo da Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE, para o mês de JUNHO de
2020. Prazo para recolhimento: até o dia 10 de
SETEMBRO de 2020.

DESPACHO Nº 2.360, DO SUPERINTENDENTE
DE GESTÃO TARIFÁRIA, publicado em 13 de
agosto de 2020

Fixa os valores das quotas de custeio
referentes ao Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA,
para o mês de OUTUBRO de 2020. Prazo para
recolhimento: até o dia 10 de SETEMBRO de
2020.

Demarest Pensa
Destaques
Capítulo ambiental
Assuntos Regulatórios
Audiências e 
Consultas Públicas
Calendário Regulatório



15

E N E R G I A
Boletim

DESPACHO Nº 2.463, DO DIRETOR-GERAL DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA,
publicado em 28 de agosto de 2020

Autoriza o Conselho de Adminstração - CaD/
CCEE, em caráter temporário, a flexibilizar as
condições para a adesão à CCEE de geradores
comprometidos ou não com contratos no
Ambiente de Contratação Regulada - ACR, para
fins de registro de contratos de compra e de
venda de energia elétrica firmados no
Ambiente de Contratação Livre – ACL.

PORTARIA Nº 6.474, DO DIRETOR-GERAL DA
ANEEL, publicada em 31 de agosto de 2020

Aprova a 6ª revisão do Planejamento
Estratégico da ANEEL para o Ciclo 2018-2021.
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DESPACHO Nº 2.519, DO SUPERINTENDENTE
DE GESTÃO TARIFÁRIA, publicado em 31 de
agosto de 2020

Estabelece a previsão anual de custos de
Encargo de Serviço de Sistema - ESS e ao
Encargo de Energia de Reserva - EER, para fins
de cobertura tarifária das distribuidoras com
processo tarifário no terceiro quadrimestre de
2020.

DESPACHO Nº 2.508, DO SUPERINTENDENTE
DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ESTUDOS DO
MERCADO, publicado em 31 de agosto de
2020

Publica os valores de exposição e
sobrecontratação involuntárias dos agentes de
distribuição referentes aos anos de 2016 e
2017.
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CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 46/2020

Obter subsídios para o aprimoramento das
regras de pagamento dos estudos que
subsidiam a instrução dos leilões de
transmissão de energia elétrica.

Intercâmbio 
Documental

13/08/2020 a 
28/09/2020

nº 47/2020
Obter subsídios para a elaboração da
Chamada de Projeto de Eficiência
Energética Prioritário nº 3/2020.

Intercâmbio 
Documental

14/08/2020 a 
13/10/2020

nº 48/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de revisão da Resolução
Normativa nº 787/2017, que trata da
avaliação da qualidade dos sistemas de
governança corporativa dos agentes de
distribuição de energia elétrica.

Intercâmbio 
Documental

14/08/2020 a 
28/09/2020

nº 49/2020

Obter subsídios para o aprimoramento das
propostas, apresentadas pelo Operador
Nacional do Sistema – ONS, de alterações de
evidente baixo impacto nos Procedimentos de
Rede – Biênio 2020/2021.

Intercâmbio 
Documental

20/08/2020 a 
05/10/2020
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CONSULTA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 50/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de Revisão Tarifária
Extraordinária da Amazonas Energia S.A.,
prevista na Subcláusula Segunda da
Cláusula Vigésima do Contrato de
Concessão nº 1/2019, a vigorar a partir de
1º de novembro de 2020.

Intercâmbio 
Documental

26/08/2020 a 
09/10/2020

nº 51/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de Revisão Tarifária
Extraordinária da Roraima Energia S.A., a
vigorar a partir de 1º de novembro de
2020.

Intercâmbio 
Documental

26/08/2020 a 
09/10/2020

nº 52/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de Revisão Tarifária Periódica da
DMED - DME Distribuição S.A, a vigorar a
partir de 22 de novembro de 2020, e
definição dos correspondentes limites dos
indicadores de continuidade de Duração
Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora – DEC e de Frequência
Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora – FEC para os anos de 2021 a
2025

Intercâmbio 
Documental

26/08/2020 a 
09/10/2020
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AUDIÊNCIA PÚBLICA ASSUNTO MODALIDADE PRAZO DE 
CONTRIBUIÇÃO

nº 03/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de Revisão Tarifária
Extraordinária da Amazonas Energia S.A.,
prevista na Subcláusula Segunda da
Cláusula Vigésima do Contrato de
Concessão nº 1/2019, a vigorar a partir de
1º de novembro de 2020.

Ao Vivo (Online) 18/09/2020

nº 04/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de Revisão Tarifária
Extraordinária da Roraima Energia S.A., a
vigorar a partir de 1º de novembro de
2020.

Ao Vivo (Online) 24/09/2020

nº 05/2020

Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de Revisão Tarifária Periódica da
DMED - DME Distribuição S.A, a vigorar a
partir de 22 de novembro de 2020, e
definição dos correspondentes limites dos
indicadores de continuidade de Duração
Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora – DEC e de Frequência
Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora – FEC para os anos de 2021 a
2025.

Ao Vivo (Online) 17/092020
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E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa
Destaques
Capítulo ambiental
Assuntos Regulatórios
Audiências e 
Consultas Públicas
Calendário 
Regulatório

03.09

Data limite para divulgação dos
montantes passíveis de Cessão de
Energia de Reserva para usinas do
tipo biomassa - jul/20

02.09

Data limite para divulgação dos
montantes passíveis de Cessão de
Energia de Reserva para usinas do
tipo eólica - jul/20

Início do período para inserir
declarações de sobras e déficits -
MCSD de Energia Existente - set/20

04.09

Término do período para inserir
declarações de sobras e déficits -
MCSD de Energia Existente set/20

Data limite para divulgação dos
montantes passíveis de Cessão de
Energia de Reserva para usinas do
tipo solar - jul/20

08.09

Data limite para Registro e
Validação dos montantes de Cessão
de Energia de Reserva para usinas
do tipo eólica - jul/20

Débito da Liquidação Financeira do
MCP jul/20

[contas setoriais] Data limite para
envio das certidões para o
reembolso carvão ago/20
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E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa
Destaques
Capítulo ambiental
Assuntos Regulatórios
Audiências e 
Consultas Públicas
Calendário 
Regulatório

09.09

Data limite para disponibilizar os montantes finais de sobras e déficits validados -
MCSD de Energia Existente set/20

Data limite para divulgação dos valores a liquidar do Mecanismo de Venda de
Excedentes ago/20

Data limite para divulgação dos relatórios de pré-liquidação de Angra I e II ago/20

Crédito da Liquidação Financeira do MCP jul/20

10.09

Data limite para divulgação da apuração dos
valores a serem pagos por cada agente de
distribuição de Cotas de Garantia Física
ago/20

Data limite para divulgação dos relatórios de
pré-liquidação de Cotas de Garantia Física
ago/20

11.09

Data limite para divulgação da
apuração de Energia de Reserva
ago/20

Data limite para o registro do preço
de venda do CCEAL para
recomposição de lastro de usinas em
atraso ago/20

Liquidação Financeira do Mecanismo
de Venda de Excedentes - MVE
ago/20
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E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa
Destaques
Capítulo ambiental
Assuntos Regulatórios
Audiências e 
Consultas Públicas
Calendário 
Regulatório

16.09

Liquidação Financeira de Angra I e II
ago/20

Data limite para divulgação dos
relatórios de processamento do
MCSD de Energia Existente set/20

15.09

Data limite para divulgação de
resultados de recontabilização para
os agentes da CCEE

Data limite para divulgação da
apuração dos valores a liquidar das
cessões do MCSD de Energia Nova
ago/20

17.09

Data limite para divulgação dos
valores de garantias financeiras a
serem aportados ago/20

18.09

Crédito da Liquidação Financeira da
Energia de Reserva ago/20
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E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa
Destaques
Capítulo ambiental
Assuntos Regulatórios
Audiências e 
Consultas Públicas
Calendário 
Regulatório

22.09

Data limite para divulgação dos
resultados da liquidação financeira
de Cotas de Garantia Física ago/20

Data limite para o aporte das
garantias financeiras (exceto para
agentes de distribuição) ago/20

21.09

Data limite para divulgação da
Apuração de Penalidades de Energia
jul/20

Data limite para divulgação dos
resultados da liquidação financeira
de Angra I e II ago/20

23.09

Data limite para informar os
percentuais de alocação de geração
própria (AGP) para as unidades
consumidoras ago/20

24.09

Data limite para divulgação das
informações referentes aos
contratos de venda ou de cessão
não efetivados em razão do não
aporte de garantias financeiras
ago/20
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E N E R G I A
Boletim

Demarest Pensa
Destaques
Capítulo ambiental
Assuntos Regulatórios
Audiências e 
Consultas Públicas
Calendário 
Regulatório

29.09

Data limite para divulgação dos
resultados da liquidação financeira
do MCSD de Energia Existente
ago/20

Data limite para divulgação dos
valores a liquidar das cessões do
MCSD de Energia Existente set/20

28.09

Liquidação Financeira do MCSD de
Energia Nova ago/20
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NEW YORK
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https://www.facebook.com/DemarestAdvogados/
https://www.linkedin.com/company/demarest/
https://www.instagram.com/demarest_/

	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25

