AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

Processo: 48500.004659/2014-34

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 022/2019

O SUPERINTENDENTE DE MEDIAÇÃO ADMINISTRATIVA, OUVIDORIA SETORIAL
E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso da competência que lhe foi atribuída por meio da Portaria ANEEL n° 4.595, de 23 de maio de 2017,
COMUNICA que foi aberta a AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 022/2019, que será realizada em
duas etapas: a primeira, no período de 29/5/2019 a 28/6/2019, com vistas a colher subsídios e
informações adicionais para o aprimoramento da metodologia em discussão; e a segunda, no período de
3/7/2019 a 18/7/2019, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na
primeira etapa desta Audiência Pública. Haverá, também, reunião presencial no dia 19 de junho de
2019, em Brasília/DF, das 8h30 às 12h, no Auditório da ANEEL, situado à SGAN 603, módulo H, Asa
Norte. Os trinta minutos iniciais da sessão presencial serão destinados ao credenciamento dos
participantes, no local do evento.
OBJETO: obter subsídios para o aprimoramento da metodologia de definição dos limites
máximo e mínimo do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD.
A documentação objeto desta Audiência Pública e o modelo para envio de contribuições,
assim como os critérios e procedimentos para participação, estão à disposição dos interessados ou
podem ser solicitados nos seguintes endereços:
INTERNET: http://www.aneel.gov.br, menu Principal “Participação Pública”, item
“Audiências Públicas”; e
ANEEL: SGAN – Quadra 603 – Módulo I – Térreo/Protocolo Geral, CEP 70.830-110,
Brasília–DF e por meio do correio eletrônico “ap022_2019@aneel.gov.br”.
Todas as contribuições recebidas por meio dos canais e endereços definidos neste aviso serão
publicadas no site da ANEEL.

ANDRÉ RUELLI

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 022/2019. Processo: 48500.004659/2014-34 Objeto: obter
subsídios para o aprimoramento da metodologia de definição dos limites máximo e mínimo do Preço de
Liquidação das Diferenças – PLD. Modalidade: Intercâmbio de documentos com reunião presencial.
Período para envio: a audiência será realizada em duas etapas – a primeira, no período de 29/5/2019 a
28/6/2019, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da
metodologia em discussão; e a segunda, no período de 3/7/2019 a 18/7/2019, para oportunizar
manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira etapa desta Audiência Pública.
Reunião Presencial: dia 19 de junho de 2019, em Brasília/DF, das 8h30 às 12h, no Auditório da
ANEEL, situado à SGAN 603, módulo H, Asa Norte. A íntegra deste Aviso está juntada aos autos e
disponível no endereço eletrônico www.aneel.gov.br, no menu principal “Participação Pública”, item
“Audiências Públicas”.
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