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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL 
 
 

LEILÃO Nº 01/2016-ANEEL (A-5 de 2016) 
 
 

RESPOSTAS ÀS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS 

 
1) ITEM QUESTIONADO: 
10.3.4  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Pedimos a gentileza da informação do por que da diferença do Preço de Referência entre 
empreendimentos hidrelétricos novos COM Outorga sem contrato (Item 10.3.4) e empreendimentos 
novo hidrelétricos SEM Outorga (Item 10.3.3)?  

RESPOSTA: 

A definição dos preços cabe ao Ministério de Minas e Energia – MME. 

2) ITEM QUESTIONADO: 
11  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
De acordo com o item 11.8.2.5.3 do EDITAL, caso a VENDEDORA que negociar energia no LEILÃO 
seja uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), a comprovação de seu patrimônio 
líquido (PL) poderá ser realizada por meio de sua(s) controladora(s) diretas(s). Com o demonstrado a 
seguir, questiono a seguinte questão: Nivel 1) SPE Nivel 2) CONTROLADORA (1) DA SPE Nivel 3) 
CONTROLADORA (2) DA CONTROLADORA (1) Com isso a CONTROLADORA (2) é a verdadeira 
controladora de todo o grupo. É possível considerar o PL da CONTROLADORA (2) para comprovar os 
10% exigidos??  

RESPOSTA: 

A pergunta não é clara. De todo modo, ressalta-se que caso a Vendedora seja uma SPE, a 
comprovação de patrimônio líquido mínimo poderá ser feita por sua(s) controladora(s) direta(s). 

3) ITEM QUESTIONADO: 
11.6.3  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
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Edital  
 
QUESTÃO: 
Os consórcios que forem constituídos para participar do leilão não conseguirão inscrever-se no 
CNPJ/MF, sendo certo que não exercerão qualquer atividade econômica arrolada no CNAE - Cadastro 
Nacional de Atividades Econômicas. Logo, entende-se que não será exigido número de CNPJ/MF dos 
consórcios, em qualquer fase do leilão, e muito especialmente na inscrição on-line. Está correto o 
entendimento? 

RESPOSTA: 

Na inscrição não é exigido o CNPJ do consórcio, contudo será exigida no momento inscrição a 
aceitação da seguinte declaração: Declaramos, para fins do Edital do Leilão nº 05/2015 e sob as penas da 
lei, que a forma de participação será PROPONENTE em consórcio, conforme Termo de Compromisso de 
Constituição de Consórcio celebrado entre os consorciados[...]. 

Será exigido o cadastramento de cada um dos consorciados, inclusive a colocação do CNPJ das empresas 
integrantes. 

4) ITEM QUESTIONADO: 
11.8.2.4  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Gostaríamos de saber se a exigência apresentada neste item refere-se a todos os integrantes da SPE, 
inclusive as pessoas físicas. Ou se podemos considerar da controladora majoritária.  

RESPOSTA: 

Caso a Vendedora seja uma SPE, a comprovação dos índices LG e LC deve ser feita pela própria 
Vendedora. 

5) ITEM QUESTIONADO: 
11.8.2.5  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Gostaríamos de saber se este item se estende a todos os integrantes da SPE formada ou podemos 
considerar da Acionista majoritária.  

RESPOSTA: 

Caso a Vendedora seja SPE, a comprovação de patrimônio líquido mínimo poderá ser feita por sua(s) 
controladora(s) direta(s). 

6) ITEM QUESTIONADO: 
11.8.2.5  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Gostaríamos de esclarecer se a comprovação do patrimônio líquido de 10% poderá ser considerado 
na proporcionalidade da participação de cada sócio integrante da SPE.  
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RESPOSTA: 

Não necessariamente. A comprovação do patrimônio líquido mínimo de SPE poderá ser feita por 
sua(s) controladora(s) direta. 

7) ITEM QUESTIONADO: 
11.8.2.5  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
No CASO 1 (UHE Santa Branca), o valor do investimento referido no item 11.8.2.5 é R$ 
399.578.400,00 (base jun./2015)? Este valor deve ser atualizado para a definição do patrimônio líquido 
mínimo?  

RESPOSTA: 

A) Sim. 
B) Não. 

8) ITEM QUESTIONADO: 
11.8.2.5.6  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Ao mencionar a participação "em mais de um empreendimento", o item 11.8.2.5.6 refere-se a mais de 
um empreendimento licitado no leilão ou a qualquer outro empreendimento? No mesmo sentido, a 
"lista com todos os empreendimentos" referida no item 11.8.2.5.6 deve indicar os empreendimentos 
disputados pela vendedora no leilão ou todo e qualquer empreendimento de que ela participe? 
Finalmente, qual documento corresponde à "referida declaração" mencionada no item 11.8.2.5.6? Não 
há no ite 11.8.2.5 qualquer menção a declaração a ser fornecida pela vendedora.  

RESPOSTA 

A) Empreendimento(s) que tenha(m) comercializado energia no Leilão A-5/2016. 
B) Empreendimento(s) que tenha(m) comercializado energia no Leilão A-5/2016. 
C) Refere-se ao item 5.3.1, que estabelece a necessidade da Vendedora encaminhar documento listando 

todos os empreendimentos vencedores no certame. 

9) ITEM QUESTIONADO: 
5.11  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Contrato  
 
QUESTÃO: 
A Cláusula 5.11 do contrato permite a venda da energia da antecipação no ACL, no entanto a outorga 
será emitida considerando a data do mercado regulado. Nesse sentido entendemos que a Resolução 
Normativa 666 em seu artigo 5º inciso § 3º garante ao vendedor a antecipação desde que obtido o 
Parecer de Acesso em data anterior ao disposto na Outorga, não sendo obrigatório a alteração da data 
de início de operação comercial constante na Outorga. Favor confirmar se o entendimento está 
correto?  

5.11. O VENDEDOR poderá, a seu exclusivo critério, comercializar os montantes de ENERGIA 
produzidos entre o início da operação comercial da(s) USINA(S) e a DATA DE INÍCIO DO 
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SUPRIMENTO com quaisquer AGENTES, no Ambiente de Contratação Livre - ACL, no MERCADO 
DE CURTO PRAZO ou, se aplicável, em leilões para compra de ENERGIA, conforme legislação.  

RESPOSTA: 

A viabilização da antecipação requer a obtenção do Parecer de Acesso, com a respectiva assinatura 
do CUST/CUSD. 

10) ITEM QUESTIONADO: 
5.11  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Contrato  
 
QUESTÃO: 
Favor confirmar o entendimento: O Parecer de Acesso e o CUST/CUSD é o documento que define a 
priorização da utilização das instalações de transmissão, mesmo que de forma compartilhado, mesmo 
que a Outorga conste data de entrada em operação posterior ao estabelecido do CUST/CUSD.  

RESPOSTA: 

Os contratos CUST/CUSD definem as obrigações das partes envolvidas, inclusive prazos de execução 
de obras. 

11) ITEM QUESTIONADO: 
5.11  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Contrato  
 
QUESTÃO: 
É obrigatório o Vendedor alterar formalmente a data de início de operação comercial constante em sua 
outorga para poder antecipar a sua entrada em operação comercial? A única obrigação para viabilizar 
a antecipação da entrada em operação comercial é obter o Parecer de Acesso favorável e firmar o 
CUST/CUSD não sendo obrigatório  

RESPOSTA: 

Ver resposta do item 12. 

12) ITEM QUESTIONADO: 
5.11  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Contrato  
 
QUESTÃO: 
É obrigatório o Vendedor alterar formalmente a data de início de operação comercial constante em sua 
outorga para poder antecipar a sua entrada em operação comercial? A única obrigação para viabilizar 
a antecipação da entrada em operação comercial é obter o Parecer de Acesso favorável e firmar o 
CUST/CUSD não sendo obrigatório a alteração formal da data constante na Outorga da data de início 
de operação comercial.  

RESPOSTA: 

Não é obrigatória a alteração formal da data de início de operação comercial para antecipá-la. A 
viabilização da antecipação requer a obtenção do Parecer de Acesso, com a respectiva assinatura do 
CUST/CUSD, bem como o atendimento das disposições da Res.Normativa 583/2013 para a obtenção 
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do despacho de operação comercial junto à SFG.

13) ITEM QUESTIONADO: 
7  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Para empreendimentos hidrelétricos do CASO 1 (UHE Santa Branca), será divulgado lista com o(s) 
VENDEDOR(ES) inscrito(s) antes da data de realização do Leilão? Se sim, em qual data será esta 
divulgação?  

RESPOSTA: 

Não serão divulgados os Vendedores inscritos. 

14) ITEM QUESTIONADO: 
7.2.2  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Montamos consorcio de participação junto ao LEN A-5/2016, que esta previsto para ocorrer dia 
29/04/2016 porém a Junta Comercial estadual não consegue registrar e publicar, em tempo hábil, 
antes do dia 18/04/2016 (data da inscrição), assim questiono: 1-Podemos cadastrar o consorcio criado 
apresentando o protocolo da Junta Comercial e com os documentos dos consorciados no dia 18/04? 
2-A Garantia de Participação poderá constar em nome do consorcio e os consorciados como 
avalistas? 

RESPOSTA: 

A) Na inscrição não é exigido o CNPJ do consórcio, contudo será exigida no momento inscrição 
a aceitação da seguinte declaração: Declaramos, para fins do Edital do Leilão nº 05/2015 e sob 
as penas da lei, que a forma de participação será PROPONENTE em consórcio, conforme Termo de 
Compromisso de Constituição de Consórcio celebrado entre os consorciados[...]. 
 
Será exigido o cadastramento de cada um dos consorciados, inclusive a colocação do CNPJ das 
empresas integrantes. 
 

B) Não. Os tomadores da(s) garantia(s) deverão ser as empresas componentes do consórcio. 

15) ITEM QUESTIONADO: 
8  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
De acordo com o Item 8.2.1 do EDITAL, para empreendimentos sem outorga a Garantia de 
Participação deve ser no valor 1% (um por cento) do valor do respectivo INVESTIMENTO, conforme 
Habilitação Técnica da EPE. De acordo com o ANEXO 8 do EDITAL, em seu item 1.4, o valor do 
investimento previsto da UHE Santa Branca é de e R$ 399.578.400,00, (trezentos e noventa e nove 
milhões, quinhentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais) - valor esse referenciado a junho de 
2015, sem considerar os Juros Durante a Construção - JDC. Assim sendo, entendemos que o valor da 
Garantia de Participação para VENDEDOR(ES) da UHE Santa Branca é de R$ 3.995.784,00 (três 
milhões, novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais) e não há necessidade 
de correção monetária pelos índices de inflação. Está correto nosso entendimento?  
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RESPOSTA: 

Sim. 

16) ITEM QUESTIONADO: 
8.2.1  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
No CASO 1 (UHE SANTA BRANCA), o valor do investimento referido no item 8.2.1 do Edital é R$ 
399.578.400,00 (ref. junho/2015)? Este valor deve ser atualizado para fins de apresentação da 
garantia de participação?  

RESPOSTA: 

A) Sim. 
B) Não. 

17) ITEM QUESTIONADO: 
alteração garantia fisica  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Atualmente o projeto está em estudo de revisão do projeto básico, implicando na alteração dos indices 
para cálculo da garantia física. 1.Neste caso é possível a alteração dos dados cadastrados no leilão A-
5/2016, inclusive garantia física? Se sim, quais as implicações desta ação? É possível realizar lance 
no leilão nestas condições?  

RESPOSTA: 

A garantia física a ser observada no Leilão será aquela estabelecida pelo Ministério de Minas e Energia – MME. 
Ressalta-se que as garantias físicas dos empreendimentos estão dispostas nas Portarias MME nº63, 64 e 65, 
todas de 12 de abril de 2016. 

Alterações de parâmetros que impliquem na definição da garantia física deverão ser tratados junto ao MME. 

18) ITEM QUESTIONADO: 
CCG - BANCO GESTOR  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Anexos  
 
QUESTÃO: 
ATRAVÉS DO CCG (CLAUSULA 7.A), O BANCO GESTOR ASSUME ALGUMAS OBRIGAÇÕES. 
COM O VENDEDOR DO CCEAR, COMO POSSO GARANTIR QUE O BANCO GESTOR VAI 
REALMENTE CUMPRIR SUAS OBRIGAÇÕES, JÁ QUE NÃO EXISTE PENALIDADE NO CASO DO 
BANCO GESTOR DEIXAR DE CUMPRIR SUAS OBRIGAÇÕES  

RESPOSTA: 

O banco se submete à regulação do setor bancário, a cargo do Banco Central do Brasil, estando 
sujeito à aplicação de penalidade por descumprimento de contrato. 
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19) ITEM QUESTIONADO: 
Constituição de Consórcio - objeto social  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Considerando que não existe CNAE específico para PARTICIPAÇÃO EM LEILÃO. Para a constituição 
do consórcio que irá participar do leilão, na qualidade de vendedora de energia, podemos utilizar o 
CNAE da empresa líder, mesmo que a atividade não seja geração/comercialização de energia?  

RESPOSTA: 

Sim.  

Salienta-se que, em vendendo energia no leilão, as empresas participantes no Consórcio deverão 
constituir SPE para o recebimento da outorga. 

20) ITEM QUESTIONADO: 
Garantia Fisica  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Anexos  
 
QUESTÃO: 
Favor informar quando estará disponível o cálculo EPE da Garantia Física de cada empreendimento. 

RESPOSTA: 

As garantias físicas dos empreendimentos estão dispostas nas Portarias MME nº63, 64 e 65, todas de 12 de abril 
de 2016. 

21) ITEM QUESTIONADO: 
Habilitação  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Para a habilitação será exigida, segundo o edital, demonstrações contábeis EXIGÍVEIS. Nossa dúvida 
é, se considerada a data da edital (29/04/16) as demonstrações contábeis exigíveis são as de ano 
base 2014. Se a data considerada for a data limite para habilitação (20/05/16) as demonstrações 
contábeis exigíveis são as de ano base 2015. Qual devemos considerar?  

RESPOSTA: 

Deverão ser entregues os documentos relativos ao último exercício encerrado, por ocasião da 
habilitação. 

22) ITEM QUESTIONADO: 
Inscrição de Consórcio  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Para a inscrição de um Consórcio, é necessário que este tenha um CNPJ próprio ou a inscrição 
poderá ser feita com o CNPJ da empresa líder ou até mesmo com o CNPJ de todas as participantes 
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do consórcio?  

RESPOSTA: 

Na inscrição não é exigido o CNPJ do consórcio, contudo será exigida no momento inscrição a 
aceitação da seguinte declaração: Declaramos, para fins do Edital do Leilão nº 05/2015 e sob as penas da 
lei, que a forma de participação será PROPONENTE em consórcio, conforme Termo de Compromisso de 
Constituição de Consórcio celebrado entre os consorciados[...]. 

Será exigido o cadastramento de cada um dos consorciados, inclusive a colocação do CNPJ das empresas 
integrantes. 

23) ITEM QUESTIONADO: 
item 10.3  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Uma PCH com outorga que não tenha ainda entrado em operação comercial que esteja cadastrada no 
leilão poderá vender energia considerando o preço de referencia de R$227,00 MWh ?  

RESPOSTA: 

Não. Deverão ser observados os preços definidos nos itens 10.3.4.1 ou 10.3.5 do edital, conforme o 
caso. 

24) ITEM QUESTIONADO: 
Item 3 do Quadro 1 do Anexo XIV ao Edital de Leilão nº 01/2016  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
No fim do item "Modos de Controle" existe a menção do estatismo (droop) ajustável. O gráfico no fim 
deste item me trouxe dúvida sobre a concepção de droop feita pelo edital, seria esse droop a diferença 
entre: (Tensão de referência no ponto de potência reativa nula - Tensão de referência no ponto de 
potência reativa máxima)/100 OU (Tensão de referência no ponto de potência reativa mínima - Tensão 
de referência no ponto de potência reativa máxima)/100  

RESPOSTA: 

O conceito de droop (estatismo) é a variação percentual na tensão (expressa em termos da 
tensão nominal) resultante da variação da potência reativa fornecida/absorvida de 0 a Qmax 
ou de 0 a Qmin.  
 
Ex: Aerogerador de 2 MVA (0,62 Mvar com fator de potência 0,95)    
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25) ITEM QUESTIONADO: 
item 5.3 da instrução EPE-DEE-RE-065/2013.  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Anexos  
 
QUESTÃO: 
Após consulta a EPE, conforme assunto descrição abaixo, recebemos a informação para consultar a 
ANEEL. A Lei n. 9.074/1995 determina que os empreendimentos de capacidade reduzida (com 
potência igual ou inferior a 3.000 kW para hidrelétricas e igual ou inferior a 5.000 kW para as demais 
fontes) não dependem de autorização da ANEEL, então somente após a sua implantação é que 
devem ser comunicados ao Poder Concedente para serem registrados.(texto da ANEEL) Estamos no 
processo de cadastramento de uma usina de fonte renovável de 3MW, favor nos esclarecer a respeito 
da necessidade do registro junto á ANEEL conforme item 5.3 da instrução EPE-DEE-RE-065/2013. 
Entendemos que não há necessidade de registro na ANEEL e sim comunicar ao Poder Concedente. 
Onde e como registramos ao Poder Concedente?  

RESPOSTA: 

O registro de usina de capacidade reduzida na Aneel representa a materialização do disposto no art. 
8º da Lei nº 9.074/1995, que versa a respeito da comunicação de usinas de capacidade reduzida. 

O registro de empreendimento de capacidade reduzida pode ser feito a partir do seguinte link: 
http://www2.aneel.gov.br/scg/rcg/default.asp 

26) ITEM QUESTIONADO: 
Manual de Aporte de Garantias  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
O edital prevê a comprovação da contratação de resseguro. Além disso, usualmente o Manual de 
Aporte de Garantias dos editais de geração da ANEEL (ainda não publicado para este leilão) 
apresentam o requisito de que "A empresa resseguradora deverá, necessariamente, ser de grupo 
econômico diverso da emitente do seguro garantia." As empresas atuantes no mercado de seguros 
são regidas por estritas normas de solvência determinadas pelos reguladores brasileiros (SUSEP) em 
consonância com os padrões internacionais de solvência para o ramo, similares aos princípios 
internacionais de solvência bancárias. No mercado doméstico, não só a SUSEP determina o valor 
máximo que uma seguradora pode absorver isoladamente por risco, como estabelece regras estritas 
de cessão a resseguradores, indo ao detalhe da qualidade destes resseguradores (ver Resolução 
CNSP Nº. 168, DE 2007 - versão consolidada: 
http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=2&codigo=23413). Grupos seguradores 
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que possuem maior saúde financeira não necessariamente precisam utilizar o resseguro de outros 
grupos seguradores ou resseguradores. Da mesma forma, a resseguradora prestando declaração de 
resseguro não necessariamente absorveu isoladamente o risco, e ainda possivelmente possui outros 
acertos de retrocessão, repassando partes da sua parcela de risco adiante para outros grupos. O 
interesse da ANEEL em não ter circularidade entre o grupo prestador de garantia (seja banco, 
seguradora ou resseguradora) com a VENDEDORA de energia no leilão (tomador da garantia) ou com 
o beneficiário / segurado destas garantias (ANEEL) poderia ser atestado de forma muito mais 
adequada por meio de cláusula presente nos instrumentos (apólice ou fiança bancária), sob pena de 
sanções criminais sobre os declarantes. Porém exigir uma estrutura determinada de resseguro pode 
restringir a competição entre os prestadores de serviços dos vendedores de energia. Poderiam retirar 
esta exigência?  

  RESPOSTA: 

Trata-se de formulação de um pedido e não de esclarecimento a respeito de alguma dúvida do Edital. 

Não será retirada esta exigência. 

27) ITEM QUESTIONADO: 
prazo outorga  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Anexos  
 
QUESTÃO: 
Foi solicitado à ANEEL a recomposição do prazo de outorga, até o presente momento não temos 
resposta. A recomposição deste prazo implica diretamente na viabilidade econômica do projeto. É 
possível termos esta resposta para a tomada de decisão de venda da energia no leilão A-5?  

RESPOSTA: 

A dúvida suscitada não é suficientemente clara. De todo modo, partindo-se da premissa de que a 
dúvida encaminhada relaciona-se com empreendimento com outorga, o prazo da outorga permanece 
aquele estabelecido no ato de outorga original do empreendimento, observado o art. 4º da Lei nº 
13.203/2015. 

28) ITEM QUESTIONADO: 
Preço PCH Ampliação  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
Entendemos que o Preço Teto para PCH com Ampliação é de R$ 227,00 /MWh. Poderiam ratificar 
isto?  

RESPOSTA: 

Depende do caso. Se a ampliação estiver contemplada no ato de outorga, o empreendimento será 
enquadrado como Empreendimento Com Outorga. Caso tenha somente DRS, o empreendimento será 
considerado como Empreendimento Sem Outorga. 

29) ITEM QUESTIONADO: 
Resolução Homologatória nº 2.031 de 29/03/2016  
 
TIPO DE DOCUMENTO QUESTIONADO: 
Edital  
 
QUESTÃO: 
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A PCH RENIC (Carnaúba Geração de energia S.A.), INSCRITA PARA ESTE LEILÃO, NÃO CONSTA 
DA LISTAGEM APRESENTADA NO ANEXO I - DESTA RESOLUÇÃO. ASSIM GOSTARIAMOS DE 
ESCLARECIMENTO SE SERÁ ENVIADO POSTERIORMENTE ESTE VALOR DA TUSD. 
 

RESPOSTA: 

A tarifa de uso de sistema para essa PCH foi estabelecida na Resolução Homologatória nº 1.651/2013 (descrita 
na ReH como PCH Ren, antigo nome da atual PCH Renic), sendo essa tarifa válida a partir de 12/09/2017.  

Registre-se que, até setembro de 2016, aplica-se a tarifa definida pela Resolução Homologatória nº 1.947/2015, 
estando prevista a atualização dessa tarifa. 
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