ANEXO I – Relatório da Agenda Regulatória Indicativa da ANEEL do biênio 2012-2013
A Agenda Regulatória Indicativa da ANEEL para o biênio 2012-2013 foi aprovada pela ANEEL por meio da
Portaria n° 2.082, de 31 de janeiro de 2012. A Agenda 2012-2013 estabeleceu a realização de 64 atividades
durante o período, englobando as diversas áreas ligadas ao processo de regulação na Agência.
Este Anexo apresenta as informações sobre a realização das atividades, objetos da Agenda Regulatória
Indicativa da ANEEL 2012-2013, que estavam previstas para o ano de 2012. Como regra, as atividades da
Agenda Regulatória 2012-2013 ainda não finalizadas ou programadas para 2013 passarão a fazer parte da
Agenda Regulatória 2013-2014.
Salienta-se que, por tratar-se de uma Agenda “Indicativa”, nem todas as atividades foram realizadas dentro
do planejamento inicial. Da mesma forma, outros temas foram implementados pelas áreas, sem que isso
represente um descumprimento. O mesmo raciocínio é válido para eventuais casos onde uma atividade é
adiada ou cancelada.
A seguir, a Tabela 1 apresenta um resumo geral sobre a situação das atividades previstas para a Agenda
Regulatória Indicativa da ANEEL para o biênio 2012-2013. Já a Tabela 2 apresenta informações mais
detalhadas sobre o status de cada atividade.

TABELA 1: RESUMO DA SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA AGENDA REGULATÓRIA INDICATIVA DA
ANEEL DO BIÊNIO 2012-2013.

Situação das atividades previstas na
Agenda Regulatória Indicativa da ANEEL do
biênio 2012-2013
A iniciar
3
Realizadas
16
Realizadas com Atraso
1
Em andamento
26
Adiadas
14
Canceladas
4
Total
64

TABELA 2: DETALHAMENTO DO STATUS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA AGENDA REGULATÓRIA
INDICATIVA DA ANEEL DO BIÊNIO 2012-2013.
Legenda:
 Previsão de estudos e trabalhos da Unidade Organizacional; e
bPrevisão de audiência ou consulta pública.
2012
#

ATIVIDADE

UOrg

Propor
metodologia
para
monitoramento
das
concessionárias de distribuição
quanto a aspectos da qualidade
do
serviço
prestado
e
01 atendimento comercial vis-à-vis SRE
a gestão da empresa no que se
refere a custos operacionais,
níveis
de
investimento,
distribuição de dividendos e
combate a perdas.
Aprimorar
o
regulamento
relativo à gestão do fundo RGR
pela Eletrobrás, bem como a
02
SRE
consideração dos investimentos
feitos com esse recurso nas
metodologias de revisão tarifária

03

04

05

06

07

08

Propor
metodologia
para
definição das tarifas e quotas da
Eletronuclear para quando do
início do novo modelo de
comercialização de energia de
Angra I e II
Propor metodologia para o 3º
ciclo de revisão tarifária da
transmissão
Propor metodologia para o 4º
ciclo de revisão tarifária da
distribuição
Avaliar os efeitos da aplicação
da nova estrutura tarifária da
distribuição
e
propor
aprimoramentos para o 4º ciclo
Regulamentar o desligamento
de agentes da Câmara de
Comercialização de Energia
Elétrica - CCEE e recursos a
atos da Câmara.
Propor
Regras
e
os
Procedimentos
de
Comercialização
(PdC)
aplicáveis à segunda etapa do
Novo Sistema de Contabilização
e Liquidação - Novo SCL.

1°
Sem.



2013

2014

2°
1°
2°
1°
2°
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.

b





b

STATUS DA
ATIVIDADE

Adiada



b

Cancelada

SRE



b

Realizada

SRE



b

b

SRE





b

SRE





b

Adiada

b

OBSERVAÇÃO

Adiada

Em
andamento

SEM

b

Realizada

SEM

b

Realizada

Cancelado em
virtude da edição da
MP 579/2012 ter
tornado
desnecessária a
edição do
normativo.

2012
#

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ATIVIDADE
Aprimorar o cálculo do desconto
na tarifa de uso dos sistemas de
transmissão e distribuição
aplicado à comercialização de
energia incentivada.
Propor alteração do modelo do
2º Aditivo Contratual aos
Contratos de Comercialização
de Energia no Ambiente
Regulado - CCEARs em
decorrência de adesão da parte
vendedora ao Regime Especial
de
Incentivos
para
o
Desenvolvimento
da
Infraestrutura
REIDI,
decorrentes dos leilões de
energia elétrica anteriores à
edição da Medida Provisória no
351/2007.
Avaliar os resultados de leilões
de ajustes realizados em 2011 e
2012.
Aperfeiçoar o mecanismo de
aporte de garantias financeiras
nas Regras de Comercialização
e a forma de rateio da
inadimplência no mercado de
curto prazo
Propor alteração os prazos para
contabilização e liquidação das
operações do mercado de curto
prazo.
Estabelecer guia de análise com
critérios
objetivos
para
avaliação
de
atos
de
concentração no setor elétrico.
Aprimorar o Mecanismo de
Compensação de Sobras e
Déficits – MCSD.
Propor revisão da forma de
apuração e o preço da
penalidade por insuficiência de
lastro para venda de energia
elétrica.
Propor nova metodologia para
elaboração e atualização da
Função do Custo do Déficit de
energia elétrica
Regulamentar a atuação do
Comercializador Varejista no
âmbito da CCEE

UOrg

1°
Sem.

SEM

2013

2014

2°
1°
2°
1°
2°
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.

STATUS DA
ATIVIDADE

b

Em
andamento

OBSERVAÇÃO

SEM



b

Realizada

Não será
necessário realizar
AP.

SEM



b

Realizada

Não será
necessário realizar
AP.

SEM



b

Realizada

AP 072/2012 e AP
102/2012

A iniciar

Não havia ação
prevista para 2012
– Atividade inclusa
na AR 2013-2014

SEM



SEM



SEM

b

SEM

Em
andamento

b

b

SEM

SEM

b



b

b

Em
andamento

AP ainda não
realizada

A iniciar

Não havia ação
prevista para 2012
– Atividade inclusa
na AR 2013-2014

A iniciar

Não havia ação
prevista para 2012
– Atividade inclusa
na AR 2013-2014

Realizada

2012
#

ATIVIDADE

UOrg

Revisar a Resolução Normativa
n° 265, de 10 de junho de 2003,
que
estabelece
os
19
SRG
procedimentos para prestação
dos serviços ancilares de
geração e distribuição.
Regulamentar a definição de
tarifa
de
Operação
e
Manutenção – O&M para os
serviços ancilares de blackstart
(autorestabelecimento), controle
20 secundário de frequência e SRG
Sistema Especial de Proteção –
SEP e explicitar em normativo
os casos em que o agente não
faz jus ao recebimento pela
prestação desses serviços.

1°
Sem.



2013

2014

2°
1°
2°
1°
2°
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.

STATUS DA
ATIVIDADE



b

Em
andamento



b

Em
andamento

Revisar o cálculo do coeficiente
de distribuição do ganho de
energia por regularização de
vazão
da
Compensação
21 Financeira pelo Uso dos SRG
Recursos Hídricos, atualmente
definido
na
Resolução
Normativa nº 88, de 22 de
março de 2001.





b

Cancelada

Propor parâmetros associados à
aprovação do projeto básico de
22
SRG
usina
hidrelétrica
não
despachada centralizadamente.





b

Em
andamento

Estabelecer regulamento para
definir critérios quanto à
modificação
de
centrais
23
SRG
hidrelétricas concedidas sem a
definição do aproveitamento
ótimo.





b

Cancelada

OBSERVAÇÃO

Na Nota Técnica nº
269/2012SCG/ANEEL, de
29/06/2012, a SCG
concluiu que o
MSUI (Modelo de
Simulação de
Usinas
Individualizadas),
em seu formato
original, não é
adequado ao
cálculo dos
coeficientes de
repasse por
regularização a
montante. Assim,
com concordância
com a SCG, a SRG
entendeu não haver
necessidade de
manutenção da
referida proposta na
Agenda Regulatória
Indicativa para o
biênio 2012-2013.

A Medida Provisória
nº 579, de 11 de
setembro de 2012,
estabeleceu no art
4º que o poder
concedente poderá
autorizar, conforme

2012
#

ATIVIDADE

UOrg

1°
Sem.

2013

2014

2°
1°
2°
1°
2°
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.

STATUS DA
ATIVIDADE

OBSERVAÇÃO
regulamento, a
ampliação de
usinas hidrelétricas
cujas concessões
forem prorrogadas
nos termos da
referida Medida,
observando o
princípio da
modicidade tarifária,
o que afeta
diretamente o
escopo da atividade
23. Nesse sentido,
entendemos que a
atividade perdeu
objeto e deve ser
excluída da Agenda
Regulatória.

Aprimorar e definir em um único
normativo
todas
as
regulamentações referentes à
24
SRG
apuração de indisponibilidades
de
empreendimentos
de
geração de energia elétrica.
Avaliar a participação da
demanda como forma de mitigar
25 o despacho de geração térmica SRG
por razões de segurança
energética.
Avaliar
necessidade
de
definição de critério para
26
SRG
separação entre os conceitos de
Subsistemas e Submercados.
27

Regulamentação das ações de
SRG
republicação do PLD.

Regulamentar a contratação de
lastro de potência pelas
28 concessionárias de distribuição SRG
para atendimento de 100% de
seu mercado
Aprimorar os módulos dos
Procedimentos
de
Rede
relativos à Resolução Normativa
442, de 26 de julho de 2011,
que regulamenta as disposições
relativas às instalações de
29
SRT
transmissão de energia elétrica
destinadas a interligações
internacionais) e à Resolução
Normativa 443, de 26 de julho
de 2011, que estabelece a
distinção entre melhorias e









Em
andamento





Em
andamento

b

Em
andamento

b



b

Em
andamento





b

b



Em
andamento

Adiada

Devido às
determinações da
Medida Provisória
nº 579, de 11 de
setembro de 2012,
e do Decreto nº
7805, de 14 de
setembro de 2012.
Alterações nos
Procedimentos de
Rede serão

2012
#

ATIVIDADE
reforços em instalações
transmissão
responsabilidade
concessionárias
transmissão.

UOrg

1°
Sem.

2013

2°
1°
2°
1°
2°
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.

STATUS DA
ATIVIDADE

de
sob
de
de

Aprimorar os módulos dos
Procedimentos
de
Rede
relativos
às
seguintes
regulamentações: (i) acesso de
unidades consumidoras e
autoprodutores à rede básica do
Sistema Interligado Nacional –
SIN, de acordo com o disposto
no Decreto 5.597, de 28 de
novembro de 2005, referente à
Audiência Pública nº 032/2011,
que tem por objetivo obter
contribuições
para
a
metodologia de apuração do
ressarcimento à distribuidora
pelo consumidor cuja unidade
consumidora
já
esteja
conectada à rede de distribuição
e que pretenda se conectar à
30
SRT
rede básica; (ii) critérios e
condições para entrada em
operação comercial de reforços
e ampliações de instalações de
transmissão a serem integrados
ao SIN; (iii) alteração da
Resolução Normativa 270, de
26 de junho de 2007, que
estabelece as disposições
relativas à qualidade do serviço
público de transmissão de
energia elétrica, associada à
disponibilidade das instalações
integrantes da rede básica; e
(iv)
Procedimentos
de
Regulação Tarifária – PRORET
– submódulo 9.7 (autorização
de reforços em instalações de
transmissão)

OBSERVAÇÃO
disponibilizadas
para contribuições
na audiência
pública a ser aberta
no primeiro
semestre de 2013.

Devido às
determinações da
Medida Provisória
nº 579, de 11 de
setembro de 2012,
e do Decreto nº
7805, de 14 de
setembro de 2012.
b



b

Avaliar o capítulo sobre
responsabilidade
civil
do
31
SRT
Contrato de Uso do Sistema de
Transmissão - CUST

b

b



Estipular
incentivo
ao
SRT
atendimento da faixa de fator de

b





32

2014



b

Adiada

Alterações nos
Procedimentos de
Rede serão
disponibilizadas
para contribuições
na audiência
pública a ser aberta
no primeiro
semestre de 2013.

Adiada

Devido a solicitação
complementar de
análise pelo Diretor
Relator, já
encaminhada pelas
superintendências
SRT e SRD.

Adiada

Devido às
determinações da

2012
#

ATIVIDADE
potência definida para
usuários do sistema
transmissão

UOrg

1°
Sem.

2013

2014

2°
1°
2°
1°
2°
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.

STATUS DA
ATIVIDADE

os
de

Aprimorar a aplicação da Tarifa
de Uso do Sistema de
33
SRT
Transmissão - TUST para
empreendimentos de geração



Aprimorar a aplicação das
disposições
relativas
à
34
SRT
qualidade do serviço público de
transmissão de energia elétrica





b





b b

Propor
critérios
para
transferência de instalações
classificadas como Demais
Instalações de Transmissão –
35 DIT de concessionárias de SRT
transmissão
para
concessionárias
ou
permissionárias de distribuição
de energia elétrica
Avaliar a consolidação da
conceituação do fator de
36 potência e analisar eventuais SRD
modificações
na
regulamentação vigente.
Avaliar a implantação de
medidores inteligentes em
37
SRD
unidades consumidoras de
baixa tensão.

b b



b





Adiada

Em
andamento

Medida Provisória
nº 579, de 11 de
setembro de 2012,
e do Decreto nº
7805, de 14 de
setembro de 2012.
Devido às
determinações da
Medida Provisória
nº 579, de 11 de
setembro de 2012,
e do Decreto nº
7805, de 14 de
setembro de 2012.
Devido às
determinações da
Medida Provisória
nº 579, de 11 de
setembro de 2012,
e do Decreto nº
7805, de 14 de
setembro de 2012,
Esta atividade será
desenvolvida na
atividade
“Aprimorar
Resolução
Normativa
270/2007” prevista
na Agenda
Regulatória
Indicativa da
ANEEL para o
biênio 2013-2014.
Atividade impactada
pelas
determinações da
Medida Provisória
nº 579, de 11 de
setembro de 2012,
e do Decreto nº
7805, de 14 de
setembro de 2012.

Realizada
com atraso

b

b

Adiada



OBSERVAÇÃO







Cancelada

A atividade foi
cancelada e
revisada para o
ciclo 2013/2014,
para o qual foi
proposta a atividade

2012
#

ATIVIDADE

UOrg

1°
Sem.

2013

2014

2°
1°
2°
1°
2°
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.

STATUS DA
ATIVIDADE

OBSERVAÇÃO
de nº 35 “Avaliar a
implantação de
medidores
inteligentes em
unidades
consumidoras de
baixa tensão, em
consonância com a
Resolução
Normativa n.º
502/2012”.

Regular os indicadores
qualidade do produto.

de

SRD





b

Em
andamento

Avaliar ações de regulação para
39 melhoria da apuração dos SRD
indicadores de qualidade



b

b

Em
andamento

38

Elaborar estudo para avaliação
40 dos custos relacionados à SRD
confiabilidade

41

42

43

44

45

Avaliar
melhorias
na
regulamentação de expurgos
associados aos indicadores de
continuidade
Aprimorar a regulamentação de
análise de investimentos das
distribuidoras.
Regulamentar a TUSDg para
nível de tensão inferior a 88 kV,
e avaliar metodologia de
inclusão das perdas técnicas no
cálculo da TUSDg locacional
(tensão igual ou superior a 88
kV).
Revisar a regulamentação sobre
o Sistema de Informação
Geográfica
Regulatório
(Módulos 2 e 6 dos
Procedimentos de Distribuição –
PRODIST).
Aprimoramento da metodologia
de cálculo dos descontos na
tarifa de uso dos sistemas de
transmissão e distribuição de
que trata o § 1º do art. 26 da Lei
nº 9.427, de 1996.





Adiada

b

SRD

b

Realizada

SRD





b

SRD







SRD

b

SRD



Em
andamento

b

Em
andamento

Realizada





b

Em
andamento

A atividade envolve
a contratação de
estudo, através de
empresa de
consultoria. Como a
contratação está
atrasada, a
atividade está
adiada até o início
dessa contratação.

2012
#

ATIVIDADE

UOrg

1°
Sem.

2013

2014

2°
1°
2°
1°
2°
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.

STATUS DA
ATIVIDADE

Regulamentar as modalidades
46 de faturamento pré-pagamento SRC
e pós-pagamento eletrônico.

b

b

Em
andamento

Regulamentar a cobrança de
47 “outros serviços” na fatura de SRC
energia elétrica.

b

b

Em
andamento

48

49

50

51

52

53

54

55

Regulamentar a Universalização
do acesso e uso dos serviços
de energia elétrica para o
período 2011 a 2014.
Aprimorar a regulamentação
que trata do atendimento
telefônico (Cap. XV – Seção II –
REN no 414/2010)
Regulamentar a metodologia e
as metas para os indicadores de
qualidade comercial DER –
Duração
Equivalente
de
Reclamação
e
FER
–
Frequência Equivalente de
Reclamação.
Regulamentar os procedimentos
de aprovação de projetos
particulares
e
de
estabelecimento de cronograma
de obras por parte da
distribuidora. (Aprimoramento
da REN no 414/2010).
Aprimorar a REN no 414/2010
em relação à regulamentação
da Estrutura Tarifária.
Aprimorar a REN no 414/2010
em relação à regulamentação
dos contratos firmados entre
distribuidoras e consumidores.
Aprimorar a REN no 414/2010
em relação à regulamentação
que trata do cadastro de
consumidores
que
a
distribuidora deve organizar e
manter atualizado e às
informações que devem ser
encaminhadas à SRC.
Revisar a Resolução Normativa
no 089/2004, que trata da
metodologia para o cálculo de
subvenção econômica a ser
concedida a concessionária ou
permissionária de distribuição

SRC

b

SRC



b

SRC



b

b

Adiada

SRC





b

Em
andamento

SRC

b

SRC





b

SRC





b

SRC

b

Realizada

Em
andamento

Em
andamento

OBSERVAÇÃO
Instaurada a
Audiência Pública
048/2012.
Instaurada a
Audiência Pública
047/2012 e
publicada a
Resolução
Normativa
497/2012.
Publicada a
Resolução
Normativa
488/2012.
Instaurada
Audiência Pública
071/2012.

Instaurada
Audiência Pública
095/2012.

Em
andamento

b

Adiada

Realizada

Publicada a
Resolução
Normativa
472/2012.

2012
#

ATIVIDADE

UOrg

de energia elétrica de forma a
contrabalançar os efeitos dessa
política tarifária aplicável a
unidades
consumidoras
classificadas na Subclasse
Residencial Baixa Renda.
Regulamentar a utilização de
recursos
da
Conta
de
Desenvolvimento Energético –
CDE para custeio do Programa
56
SRC
da Tarifa Social de Energia
Elétrica
–
TSEE
em
cumprimento ao Decreto no
7.583/2011.

1°
Sem.

2013

2014

2°
1°
2°
1°
2°
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.

b

STATUS DA
ATIVIDADE

OBSERVAÇÃO

Realizada

Publicada a
Resolução
Normativa
472/2012.

Aprimorar a regulamentação
57 sobre o Programa de Pesquisa SPE
e Desenvolvimento (P&D)

b



Realizada

Aprimorar a regulamentação
58 sobre o Programa de Eficiência SPE
Energética (EE)

b



Em
andamento



b

59

Revisar
o
Manual
de
SFF
Contabilidade do Setor Elétrico

Revisar a Resolução nº
149/2005, que trata de
alterações
estatutárias
60
SFF
promovidas pelos agentes de
prestação de serviço público de
energia elétrica.
Ajustar a Resolução Normativa
nº 334/2008 que Regulamenta o
art. 3º, inciso XIII, da Lei nº
9.427, de 26/12/1996, o qual
trata dos controles prévios e a
61
SFF
posteriori, sobre atos e negócios
jurídicos
entre
as
concessionárias,
permissionárias e autorizadas e
suas partes relacionadas.
Revisar
o
Manual
de
62 Contabilidade do Operador SFF
Nacional do Sistema Elétrico

Adiada

b

b

Realizada

b

Realizada







Regulamentar as disposições
63 relativas à Mediação
Administrativa Setorial.

SMA



b



Avaliar e propor melhoria no
64 fluxo decisório dos processos
relacionados a reclamações de

SMA





b

Publicada a
Resolução
Normativa nº
495/2012.
AP 073/2012, em
fase de análise das
contribuições.

b

b

Em
andamento

Adiada

Realizada

A consulta pública
foi adiada para o
segundo semestre
de 2013, tendo em
vista a necessidade
de estender a
análise.
Os aprimoramentos
efetuados por meio
da Resolução

2012
#

ATIVIDADE
consumidores referentes às
condições gerais de
fornecimento de energia
elétrica.

UOrg

1°
Sem.

2013

2014

2°
1°
2°
1°
2°
Sem. Sem. Sem. Sem. Sem.

STATUS DA
ATIVIDADE

OBSERVAÇÃO
Normativa ANEEL
nº 483, de
17.04.2012, já
supriram a
necessidade
pontual de melhoria
no processo
decisório. Ademais,
as ações da SMA
no que se refere
aos procedimentos
adotados pelas
Agências Estaduais
Conveniadas,
mitigaram o volume
de processos
recebidos no
corrente ano. Nesse
contexto,
consideramos que a
atividade 64 foi
realizada. Não
obstante, será
monitorado o
andamento dos
trabalhos e não
estão descartados
futuros
aprimoramentos.

