Cronograma resumido da Agenda Regulatória Indicativa contendo a
programação das atividades para o biênio 2014-2015
Legenda:
 : previsão de trabalho de estudo ou análise ou conclusão de regulamento e
b: previsão de audiência ou consulta pública.

2014
Item

ATIVIDADE

UOrg
1°Sem 2° Sem.

2015
1°
Sem.

1.

Reavaliar o processo de cálculo da
RAP – Receita Anual Permitida
máxima
dos
novos SCT
empreendimentos de transmissão de
energia elétrica.



b

2.

Aprimorar o processo de Análise de
Projeto
Básico
dos
novos
SCT
empreendimentos de transmissão de
energia elétrica.



b

3.

Aprimorar a metodologia de cálculo
e de aporte de garantias financeiras
para a liquidação do mercado de SEM
curto prazo na CCEE (2a e 3ª
Fases).

b b

4.

Revisar a forma de apuração e o
preço da penalidade por insuficiência
SEM
de lastro para venda de energia
elétrica (AP 123/10).

b

5.

Regulamentar a contratação de
lastro
de
potência
pelas
concessionárias de distribuição para
SEM
atendimento de 100% de seu
mercado e aprimoramento do cálculo
da penalidade de potência.

b

6.

Propor normativo de monitoramento
SEM
de agentes pela CCEE.

b

7.

Estabelecer nova metodologia para
elaboração e atualização da Função SEM
do Custo do Déficit de energia

b

2°
Sem.

2014
Item

ATIVIDADE

2015

UOrg
1°Sem 2° Sem.

1°
Sem.

2°
Sem.

elétrica.

8.

Propor apuração e liquidação
centralizadas, pela CCEE, de toda a
SEM
contratação proveniente de leilões
do mercado regulado.

9.

Propor alteração nos prazos para
contabilização e liquidação das
SEM
operações do mercado de curto
prazo.

10.

Aperfeiçoamento do MCSD para
SEM
inclusão de Energia Nova

11.

Alteração da regra de loss sharing,
para exclusão de parcelas referentes
SEM
ao ressarcimento de serviços
ancilares e outros.

12.

Revisar o Manual de Controle
Patrimonial do Setor Elétrico SFF
MCPSE, aprovado pela REN nº
367/2009.



b

13.

Revisar a RES nº 23/1999 Regulamenta a fixação da Reserva
Global de Reversão – RGR e
Elaborar o Módulo 5 – Encargos
SFF
Setoriais, submódulos do PRORET –
Reserva Global de Reversão - RGR
5.7 – RGR – Reserva Global de
Reversão.



b

14.

Revisar a RES nº 073/2003 - Institui
o Manual de Contabilidade a ser
utilizado pelo Operador Nacional do
SFF
Sistema Elétrico - ONS, englobando
o Plano de Contas revisado,
instruções e roteiros.



b

15.

Aprimorar a REN nº 484/2012 Estabelece os procedimentos a SFF
serem
adotados
pelas

b

b
b
b

b

2014
Item

ATIVIDADE

2015

UOrg
1°Sem 2° Sem.

1°
Sem.

2°
Sem.



b

concessionárias, permissionárias e
autorizadas
de
serviços
e
instalações de energia elétrica para
obtenção
de
anuência
à
transferência de controle societário.
16.

Elaborar o Módulo 5 do PRORET –
Encargos Setoriais, Submódulo 5.8 –
Contribuição dos Associados – ONS.

17.

Aprimorar a Resolução Normativa
n.º 451/2011 em relação à
ampliação das atividades e SMA
fiscalização dos conselhos de
consumidores

18.

Elaborar o Módulo 5 – Encargos
Setoriais, Submódulo 5.6 – Pesquisa
SPE
e Desenvolvimento – P&D, Eficiência
Energética – EE.

19.

Aprimorar e a Resolução Normativa
n.º 414/2010 em relação à: i)
regulamentação dos contratos
firmados entre distribuidoras e
consumidores; ii) aprovação de
projetos
particulares
e
estabelecimento de cronograma de
obras; iii) informações constantes na SRC
fatura; iv) cadastro de informações
dos consumidores; v) participação
financeira; vi) serviços cobráveis;
vii) relatórios encaminhados para a
ANEEL; viii) serviço de ligação de
urgência; e ix) condomínios
industriais.



20.

Estabelecer critérios de isonomia
para a concessão de descontos na SRC
tarifa.



21.

Aprimorar a Resolução Normativa
n.º
472/2012 em relação aos SRC
procedimentos para homologação
definitiva da Diferença Mensal de

SFF



b



b



b





2014
Item

ATIVIDADE

2015

UOrg
1°Sem 2° Sem.

1°
Sem.

2°
Sem.

Receita – DMR.

22.

Avaliar a regulamentação da
universalização dos serviços de
SRC
energia elétrica para o período após
2014

23.

Estudar os aspectos comerciais
relativos ao fornecimento de energia SRC
elétrica a veículos elétricos.





24.

Consolidar disposições comerciais
relacionadas à Resolução Normativa
SRC
n.º 414/2010 presentes em outros
atos normativos.





25.

Regulamentar os indicadores de
SRD
qualidade do produto.



b

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.

Elaborar estudo para avaliação dos
custos relacionados à confiabilidade SRD
do serviço de distribuição.
Avaliar melhorias na regulamentação
de expurgos associados aos SRD
indicadores de continuidade.
Aprimorar a regulamentação de
análise de investimentos das SRD
distribuidoras.
Avaliar metodologia de inclusão das
perdas técnicas no cálculo da
SRD
TUSDg locacional (tensão igual ou
superior a 88 kV).
Revisar a Seção 3.1 do Módulo 3 do
PRODIST, a qual trata dos
SRD
procedimentos de acesso ao sistema
de distribuição.
Acompanhar a implantação da
Resolução nº 482/2012 que trata de SRD
micro e minigeração distribuída
Aprimorar a metodologia de cálculo
SRD
das Tarifas de Referência utilizada







2014
Item

ATIVIDADE

UOrg
1°Sem 2° Sem.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

nos processos de revisão tarifária
das concessionárias de distribuição
de energia elétrica.
Propor regulamento sobre perdas de
energia para as concessionárias de
distribuição de energia elétrica.
Propor
regulamento
sobre
continuidade do fornecimento para
as concessionárias de distribuição
de energia elétrica.
Aprimorar a regulamentação da
Campanha de Medidas de que trata
o Módulo 2 do PRODIST
Regular a continuidade entre
distribuidoras e unidades de geração
acessantes
do
Sistema
de
Distribuição
Aprimorar
os
procedimentos
relativos ao Sistema de Informação
Geográfica Regulatório – SIG – R.
Avaliar
a
necessidade
de
metodologia e de procedimentos
para acompanhamento e para
definição de penalidades/incentivos
relacionados a indicadores de
segurança do trabalho e das
instalações.
Avaliar necessidade de estabelecer
critérios para transferência de
instalações classificadas como
Demais Instalações de Transmissão
– DIT do âmbito de distribuição de
concessionárias de transmissão para
concessionárias ou permissionárias
de distribuição de energia elétrica
Análise sobre forma de incentivo à
eficiência na contratação dos
Montantes de Uso do Sistema de
Distribuição
–
MUSD
entre
distribuidoras.

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

2015
1°
Sem.

2°
Sem.

2014
Item

ATIVIDADE

UOrg
1°Sem 2° Sem.

41.

Aprimorar
a
regulamentação
relacionada ao planejamento das
SRD
distribuidoras e sua interface com os
estudos do planejamento setorial.

42.

Propor
metodologia
para
monitoramento das concessionárias
de distribuição quanto a aspectos da
qualidade do serviço e do SRE
atendimento comercial prestados
vis-à-vis a gestão da empresa no
que se refere a custos operacionais,
níveis de investimento, distribuição
de dividendos e combate a perdas.

43.

Propor
aprimoramento
na
metodologia de revisão tarifária das SRE
concessionárias de distribuição.

b b

44.

Propor
aprimoramento
na
metodologia de estrutura tarifária da SRE
distribuição

b b

45.

Aprimorar os procedimentos de
cálculo da receita anual de
referência para licitação de SRE
instalações de transmissão Submódulo 9.8 do PRORET.

b

46.

Propor metodologia de revisão
tarifária das geradoras de energia
SRE
elétrica abrangidas pela MP nº
579/2012.

47.

Desenvolver
estudos
visando
parametrizar a apuração dos
Componentes Menores e dos Custos
Adicionais nos processos de
SRE
definição da Base de Remuneração
Regulatória a ser utilizado nas
revisões tarifárias periódicas das
distribuidoras.

b b

2015
1°
Sem.

2°
Sem.

2014
Item

ATIVIDADE

UOrg
1°Sem 2° Sem.

2015
1°
Sem.

2°
Sem.

48.

Propor
aprimoramento
na
metodologia de revisão tarifária das SRE
permissionárias de distribuição.

b b

49.

Propor
aprimoramento
na
metodologia de revisão tarifária de SRE
Angra I e Angra II.

b b

50.

Consolidação da informação de
interesse da Regulação Econômica,
bem como realizar estudos sobre SRE
formas de incrementar a publicidade
do cálculo tarifário e seus efeitos

b

51.

Revisar o Banco de Preços de
Referência da Aneel a ser utilizado
nos processos de autorização e SRE
licitação para outorga de concessões
de transmissão

52.

Aprimorar a regulamentação de
forma a simplificar processos e ritos
para a análise e aprovação de SRG
estudos de inventário e projetos
básicos.

53.

Revisar a Resolução Normativa n°
265, de 10 de junho de 2003, que
estabelece os procedimentos para SRG
prestação dos serviços ancilares de
geração e distribuição.

b

54.

Regulamentar a definição de tarifa
de Operação e Manutenção – O&M
para os serviços ancilares de
blackstart (autorestabelecimento),
controle 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.

b

b

2014
Item

ATIVIDADE

UOrg
1°Sem 2° Sem.

55.

Avaliar a necessidade de se redefinir
os patamares de carga utilizados
nos modelos de otimização
utilizados para programação da SRG
política energética e cálculo do
Preço de Liquidação das Diferenças
– PLD.

56.

Avaliar a necessidade de inserir a
reserva operativa de potência nos
dados utilizados nos modelos de
otimização
utilizados
para SRG
programação da política energética e
cálculo do Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD.

57.

Regulamentar os critérios e
procedimentos para realização de
investimentos
que
serão
SRG
considerados nas tarifas de
aproveitamentos
hidrelétricos
alcançados pela Lei nº 12.783/2013.

58.

59.

Avaliar a competência e a
necessidade de regulamentação
para disciplinar a realização de
investimentos,
seja
para
implantação, seja ao longo das
concessões de usinas hidrelétricas SRG
não
alcançadas
pela
Lei
nº 12.783/2013, com vistas a
possível
indenização
dos
investimentos não amortizados ou
depreciados ao final da concessão.
Regulamentação da Lei nº 12.334,
de 20 de setembro de 2010, a qual
estabelece a Política Nacional de
Segurança de Barragens, cria o
Sistema Nacional de Informações
SRG
sobre Segurança de Barragens e
altera a redação do art. 35 da Lei no
9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do
art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho
de 2000.

2015
1°
Sem.

2°
Sem.

b

b

b

b

2014
Item

ATIVIDADE

2015

UOrg

1°
Sem.

2°
Sem.



b





b





1°Sem 2° Sem.

60.

Aprimorar
os
módulos
dos
Procedimentos de Rede de forma a
SRT
compatibilizá-los às resoluções da
ANEEL. (processo iniciado em 2011)

61.

Estabelecer
incentivo
ao
atendimento da faixa de fator de
SRT
potência definida para os usuários
do sistema de transmissão

62.

Aprimorar a Resolução Normativa
270/2007 quanto à qualidade da
prestação do serviço de transmissão
de energia elétrica associada à SRT
disponibilidade das instalações sob
responsabilidade de concessionárias
de transmissão

b

63.

Aprimorar Resolução Normativa
443/2011 quanto à definição de
melhorias e reforços em instalações SRT
sob
responsabilidade
de
concessionárias de transmissão

b

64.

Aprimorar Resolução Normativa
191/2005 quanto à definição das
Funções Transmissão de instalações SRT
sob
responsabilidade
de
concessionárias de transmissão

65.

Aprimorar Resolução Normativa
399/2010 quanto a aspectos de
SRT
contratação do uso do sistema de
transmissão

66.

Reavaliar o valor do fator KAD
disposto na Resolução Normativa
442/2011, relacionado à contratação
do uso das instalações de SRT
transmissão de energia elétrica
destinadas
a
interligações
internacionais

67.

Aprimorar

Resolução

371/1999 SRT

b

b

b

b

2014
Item

ATIVIDADE

2015

UOrg
1°Sem 2° Sem.

1°
Sem.

quanto a aspectos de contratação de
reserva
de
capacidade
de
instalações sob responsabilidade de
concessionárias de transmissão
68.

Regulamentar o Decreto nº 5.597,
SRT
de 28 de novembro de 2005

b



Legenda:
 : previsão de trabalho de estudo ou análise ou conclusão de regulamento e
b: previsão de audiência ou consulta pública.

2°
Sem.

