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A Carta de Serviços é um instrumento de gestão pública, que contém informações sobre os serviços públicos
prestados de forma direta ou indireta pelos órgãos e entidades da administração pública.
Ela contempla as formas de acesso, padrões de qualidade e compromissos de atendimento aos usuários.



2

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

Quem somos?

A missão da ANEEL é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com
equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade.

A visão de futuro da ANEEL é ser reconhecida como instituição essencial para a satisfação da sociedade com o
serviço de energia elétrica.
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Serviços disponíveis

Adequar contratos de concessão e permissão. 5

Alterar cronogramas e datas de término de obras. 8

Alterar Plano de Universalização do Serviço Público de Energia Elétrica. 11

Alterar tempo de faturamento da iluminação pública 14

Consultar acervo da Biblioteca Virtual da ANEEL (legislação e documentos do setor elétrico e atos

administrativos)

16

Consultar documentos e processos da ANEEL 18

Denunciar irregularidades na segurança de barragens para geração de energia elétrica 21

Homologar relatório de instalação de padrões de entrada ou kits de instalação interna 23

Inscrever-se no Cadastro de Agentes do Setor Elétrico (CDA/ANEEL) 25

Obter aprovação de relatório mensal de Tarifa Social de Energia Elétrica 28

Obter aprovação do Projeto Básico das instalações de transmissão concedidas. 31

Obter autorização para ampliação de instalações de transmissão no sistema isolado 34

Obter autorização para atendimento a título precário de consumidores de energia elétrica 36

Obter autorização para estudos geológicos e topográficos 38

Obter autorização para projetos de rogação à Conta de Consumos de Combustíveis - CCC. 40

Obter autorização para reforços e melhorias da transmissão 42

Obter declaração de utilidade pública para empreendimentos de geração (DUP - Geração) 44

Obter Despacho de Registro de Recebimento de Outorga de Centrais Geradoras Fotovoltaicas, Termelétricas

ou Eólicas

47

Obter homologação de contratos de compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica e

telecomunicações

50

Obter informações sobre as Reuniões Públicas da Diretoria (calendário, pautas e atas) 53

Obter liberação de operação em teste e comercial para empreendimento de geração 55

Obter ou validar certificados de adimplemento 58

Obter reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão. 61

Participar de Audiências e Consultas Públicas 63

Pesquisar empresas titulares dos empreendimentos de geração elétrica do país 65

Recorrer contra Auto de Infração. 67

Registrar reclamação sobre demanda junto à distribuidora de energia elétrica 69

Regularizar rede particular de energia elétrica 72

Solicitar enquadramento no regime de incentivo para desenvolvimento da infraestrutura (REIDI) 74

Solicitar expurgo da indisponibilidade de usinas de geração de energia elétrica 79
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Solicitar inscrição para sustentação oral, pedido de destaque ou preferência na ordem de julgamento 82

Transferir controle societário como alternativa à extinção da outorga 84
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Adequar contratos de concessão e permissão.

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em receber solicitação de empresas outorgadas de prestação de serviço de energia elétrica para
adequações no contrato celebrado.

Quem pode utilizar este serviço?

Empresas titulares de outorgas de Concessão dos setores de Geração e de Transmissão de energia elétrica.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação e normas setoriais aplicáveis

http://biblioteca.aneel.gov.br/index.html

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar Pleito no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar na ANEEL Carta de Encaminhamento contendo informações sobre o pleito e documentação
comprobatória aplicada de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

http://www.aneel.gov.br/pesquisa-on-line


6

O Protocolo Digital possibilita aos cidadãos, empresas, órgãos e entidades públicas protocolar documentos
endereçados a Aneel sem a necessidade de se deslocar fisicamente até o nosso endereço ou gastar com o envio
de postagens por correio. É rápido, eficaz e seguro.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 60 e 90 dia(s) útil(eis)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Legislação

http://www.aneel.gov.br/outorgas

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:
· Urbanidade;
· Respeito;
· Acessibilidade;
· Cortesia;
· Presunção da boa-fé do usuário;
· Igualdade;
· Eficiência;
· Segurança; e
· Ética

http://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000..
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Alterar cronogramas e datas de término de obras.

Avaliação: 5.0 Quantidade de votos: 1

O que é?

Consiste em receber dos Agentes titulares de outorgas de Geração ou de Transmissão de energia elétrica, pedidos
de alteração de cronogramas e datas limite para término das obras, para instrução de processo visando conceder ou
não a alteração pleiteada.

Quem pode utilizar este serviço?

Agentes titulares de outorgas de Geração ou de Transmissão

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação e normas setoriais aplicáveis

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar Pleito no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar na ANEEL Carta de Encaminhamento contendo informações sobre o pleito e documentação
comprobatória aplicada de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

O Protocolo Digital possibilita aos cidadãos, empresas, órgãos e entidades públicas protocolar documentos
endereçados a Aneel sem a necessidade de se deslocar fisicamente até o nosso endereço ou gastar com o envio
de postagens por correio. É rápido, eficaz e seguro.

http://biblioteca.aneel.gov.br/index.html
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Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 60 e 90 dia(s) útil(eis)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Acesse o site

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:
· Urbanidade;
· Respeito;
· Acessibilidade;
· Cortesia;
· Presunção da boa-fé do usuário;
· Igualdade;
· Eficiência;
· Segurança; e
· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

http://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Alterar Plano de Universalização do Serviço Público de Energia Elétrica.

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

A universalização dos serviços públicos de energia elétrica foi estabelecida pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, alterada pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003.
A distribuidora envia correspondência solicitando a revisão do plano de universalização.
A ANEEL regulamentou inicialmente a questão por meio da Resolução ANEEL nº 223, de 29 de abril de 2003,
criando as regras para que as distribuidoras do país elaborassem os Planos de Universalização e definindo o ano
limite para o alcance da universalização em cada área de concessão.
A partir da universalização, toda solicitação de atendimento deve ser realizada pelas distribuidoras de acordo com os
prazos e condições estabelecidas pelas Condições Gerais de Fornecimento (Resolução Normativa ANEEL nº 414, de
9 de setembro de 2010).
A ANEEL analisa a solicitação e realiza audiência pública sobre a proposta podendo a própria distribuidora contribuir.
As contribuições recebidas são analisadas e então a Diretoria aprova o Plano de Universalização por meio de uma
resolução homologatória.

Quem pode utilizar este serviço?

Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação e normas setoriais aplicáveis

Observando o que dispõe a Resolução Normativa (REN) nº 488/2012

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012488.pdf
http://biblioteca.aneel.gov.br/index.html
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Etapa 2 - Protocolar Pleito no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar na ANEEL Carta de Encaminhamento contendo informações sobre o pleito e documentação
comprobatória aplicada de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.
O Protocolo Digital possibilita aos cidadãos, empresas, órgãos e entidades públicas protocolar documentos
endereçados a Aneel sem a necessidade de se deslocar fisicamente até o nosso endereço ou gastar com o envio
de postagens por correio. É rápido, eficaz e seguro.

Canais de prestação

Web: Acompanhar

Acompanhar

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Em média 120 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:
· Urbanidade;
· Respeito;
· Acessibilidade;
· Cortesia;
· Presunção da boa-fé do usuário;
· Igualdade;
· Eficiência;
· Segurança; e
· Ética

http://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Alterar tempo de faturamento da iluminação pública

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em solicitar à ANEEL com base em estudo realizado junto a distribuidora e ao Observatório Nacional a
alteração do tempo de faturamento da iluminação pública. A ANEEL analisa a solicitação e, caso os requisitos
estejam atendidos, aprova a alteração por meio de uma resolução autorizativa.

Quem pode utilizar este serviço?

Prefeituras municipais

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar pedido no Protocolo Digital da ANEEL

A Prefeitura Municipal deve protocolar correspondência com a solicitação de alteração do tempo de faturamento
da iluminação pública e documentação requerida/comprobatória (se for exigida), de acordo com a legislação
aplicável.

Canais de prestação

Web

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 60 e 90 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Consultar acervo da Biblioteca Virtual da ANEEL (legislação e
documentos do setor elétrico e atos administrativos)

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em consultar o acervo digital do Centro de Documentação - CEDOC da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL. Esse acervo  é composto de documentos e atos legislativos do setor elétrico e de atos
administrativos da ANEEL.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa pode utilizar o serviço.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar acervo da Biblioteca Virtual da ANEEL

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

http://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Consultar documentos e processos da ANEEL

Avaliação: 5.0 Quantidade de votos: 2

O que é?

Consiste em consultar a entrada e o andamento de documentos e processos junto à Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL. A consulta pode ser feita informando o número de protocolo ou preenchendo um dos campos de
texto livre, tais como nome do interessado, data de abertura ou assunto.

A consulta permite baixar documentos de processo públicos, dispensando a necessidade de solicitação de cópias. Se
o documento ou processo desejado não estiver disponível, o interessado deve fazer uma solicitação de cópia pela Lei
de Acesso à Informação.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa pode utilizar o serviço.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Efetuar cadastro

Preenchimento do Cadastro para acesso aos sistemas da ANEEL.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Consultar documento ou processo

Canais de prestação

https://www.aneel.gov.br/cadastro
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Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

https://www.aneel.gov.br/consulta-processual
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Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Denunciar irregularidades na segurança de barragens para geração de
energia elétrica

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Em cumprimento a obrigação estabelecida pela Política Nacional de Segurança de Barragens (parágrafo 3º do art. 5º
da Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, incluído pela Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020), a ANEEL
disponibiliza à sociedade canal de comunicação para o recebimento de denúncias e informações relacionadas à
segurança de barragens.

Qualquer pessoa, sem a necessidade de se identificar, pode apresentar comunicação quanto a possíveis
irregularidades observadas em barragens de armazenamento de água para fins de geração de energia elétrica.

As denúncias serão recepcionadas pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, que dará
tratamento ao caso, confrontando a informação com o agente de geração responsável pelo empreendimento e
podendo inclusive iniciar ações formais de fiscalização.

Apesar do denunciante não precisar se identificar, caso deseje receber informações quanto ao desdobramento da
denúncia e ao tratamento dado pela Fiscalização, deverá cadastrar algum meio de contato, estando garantida a
privacidade e confidencialidade do declarante.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa que tenha conhecimento de irregularidade relacionada à segurança de barragem para geração
de energia elétrica.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Registrar denúncia sobre segurança de barragem para geração de energia elétrica

O denunciante deverá preencher formulário específico, identificando a irregularidade observada na segurança de
barragem.

Canais de prestação

Web: Preencher

Preencher formulário: link .

https://forms.office.com/r/S4BXtJcQZB
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Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

https://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Homologar relatório de instalação de padrões de entrada ou kits de
instalação interna

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Trimestralmente as distribuidoras, nos termos do Decreto nº 7520/2011 e da Resolução Normativa n º 488/2012,
devem encaminhar a ANEEL relatório com a relação e valores dos padrões de entrada e/ou kits de instalação interna
que foram instalados a cada trimestre. A Agência analisa os dados encaminhados e emite um Despacho a ser
publicado no Diário Oficial da União homologando os valores solicitados e o montante de recursos da Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE que deve ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica -
CCEE a cada distribuidora.

Quem pode utilizar este serviço?

Distribuidoras de energia elétrica

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Entregar relatório de instalação de padrões de entrada ou kits de instalação interna

Enviar relatório via DutoNet, que é o sistema de envio e recebimento de arquivos entre a  ANEEL e seus agentes
de mercado. Para efetuar o envio, primeiro é necessário instalar o sistema na estação de trabalho, seguindo as
orientações disponíveis na página de acesso ao serviço.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Relatório de instalação de padrões de entrada ou kits de instalação interna

Canais de prestação

Web

Acesse o site

http://duto.aneel.gov.br/dutonet/DutoNet.aspx
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Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 16 e 30 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000
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Inscrever-se no Cadastro de Agentes do Setor Elétrico (CDA/ANEEL)

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em fazer inscrição no Cadastro Institucional da ANEEL - CDA, que visa atender uma necessidade da
Agência de possuir os contatos oficiais dos agentes setoriais, potenciais agentes, pessoas contratadas,
consumidores e outros pessoas físicas ou jurídicas que fazem parte do Setor Elétrico. Consumidores finais e pessoas
em relacionamento com a Agência também podem fazer o seu cadastro, de forma facultativa.

Os dados cadastrados no CDA servem para manter uma base de dados única que possibilita a implementação de
projetos da Agência, como o de Notificação Eletrônica.

Quem pode utilizar este serviço?

Agentes setoriais, potenciais agentes, pessoas contratadas, consumidores e outros pessoas físicas ou jurídicas
que fazem parte do Setor Elétrico.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Preencher formulário eletrônico

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar formulário no Protocolo Digital da ANEEL

Canais de prestação

Web

https://www.gov.br/../../../../aneel/pt-br/canais_atendimento/processo-eletronico/cda
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Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

https://www.gov.br/aneel/pt-br/canais_atendimento/processo-eletronico/protocolo-digital
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Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Obter aprovação de relatório mensal de Tarifa Social de Energia Elétrica

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

As distribuidoras de energia elétrica devem mensalmente encaminhar relatório solicitando a aprovação dos valores
de Diferença Mensal de Receita - DMR referentes aos descontos na tarifa de energia elétrica concedidos aos
consumidores da subclasse residencial baixa renda.

Quem pode utilizar este serviço?

Distribuidoras de energia elétrica

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Cadastrar responsáveis para envio de arquivos

O acesso ao Sistema de Controle de Subvenções - SCS é realizado com o mesmo usuário e senha
utilizados pelas distribuidoras no Sistema DUTONET.

Caso a distribuidora não possua senha de acesso ao Sistema DUTONET ou queira alterar os seus usuários, deve
solicitar por meio de correspondência endereçada à Superintendência de Gestão Técnica da Informação, com
os seguintes dados: Nome do sistema; Código da distribuidora; Nome e CPF do representante; e-mail; e telefone.

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 3 - Enviar arquivo à ANEEL

O formato para envio dos arquivos será o da linguagem XML, que é um formato universal para transmissão de
dados estruturados na WEB.

O envio deve ser realizado apenas durante os 10 (dez) primeiros dias de cada mês, por representante cadastrado
da distribuidora e por meio do Sistema SCS. Orientações sobre a elaboração do arquivo podem ser obtidas em:
https://sistemas.aneel.gov.br/concessionarios/administracao/SRD_Manual_SCS_DMR_Mensal_v16022016.pdf

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Relatório mensal de Tarifa Social de Energia Elétrica

Canais de prestação

Web

http://sistemas.aneel.gov.br/SCS/

Tempo de duração da etapa

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
http://sistemas.aneel.gov.br/SCS/Sair.aspx
http://sistemas.aneel.gov.br/SCS/Sair.aspx
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Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 16 e 30 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Acompanhamento da solicitação: https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital.

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000
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Obter aprovação do Projeto Básico das instalações de transmissão
concedidas.

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em aprovar a conformidade com as especificações técnicas e com os Procedimentos de Rede de projetos e
estudos das instalações de transmissão concedidas.

Quem pode utilizar este serviço?

Concessionárias de energia elétrica.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar pedido no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar Carta de encaminhamento contendo informações sobre o pleito e documentação requerida, de acordo
com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Projeto Básico

Projetos e estudos das instalações de transmissão concedidas.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 90 e 120 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000
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Obter autorização para ampliação de instalações de transmissão no
sistema isolado

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em receber solicitação de empresas outorgadas para conceder autorização para a ampliação de instalações
de transmissão de energia elétrica nos Sistemas Isolados.

Quem pode utilizar este serviço?

Empresas outorgadas de energia elétrica

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar pedido no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar Carta contendo informações sobre o pleito e documentação requerida/comprobatória (se for exigida),
de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Canais de prestação

Web

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 31 e 60 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Obter autorização para atendimento a título precário de consumidores
de energia elétrica

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em receber solicitação de distribuidoras de energia elétrica para registrar comunicados de atendimento a
título precário de unidades consumidoras localizadas na área de concessão de outra distribuidora.

Quem pode utilizar este serviço?

Distribuidoras de energia elétrica

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar pedido no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar Carta contendo informações sobre o pleito e documentação requerida/comprobatória (se for exigida),
de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Canais de prestação

Web

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 31 e 60 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
http://www.aneel.gov.br/fale-conosco
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Obter autorização para estudos geológicos e topográficos

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em receber solicitação de empresas outorgadas para autorizar a realização de estudos geológicos e
topográficos necessários à elaboração de projetos de redes de distribuição e de linhas de transmissão de energia
elétrica.

Quem pode utilizar este serviço?

Empresas outorgadas de energia elétrica

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar pedido no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar Carta contendo informações sobre o pleito e documentação requerida/comprobatória (se for exigida),
de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Canais de prestação

Web

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 31 e 60 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Obter autorização para projetos de rogação à Conta de Consumos de
Combustíveis - CCC.

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em obter enquadramento na subrogação da Conta de Consumos de Combustíveis - CCC, para os
empreendimentos que promoverem redução dos dispêndios com a CCC pela substituição da energia de origem
termoelétrica que utilize combustíveis fósseis em Sistemas Isolados. São homologados os investimentos prudentes
considerados na elaboração dos projetos básicos e calculados os montantes a serem subrogados.

Quem pode utilizar este serviço?

Pessoas Jurídica de Direito Público e Privado

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar pedido no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar Carta contendo informações sobre o pleito e documentação requerida/comprobatória (se for exigida),
de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Canais de prestação

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 60 e 90 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
http://www.aneel.gov.br/fale-conosco
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Obter autorização para reforços e melhorias da transmissão

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em receber do Poder Concedente as obras de reforços e melhorias das concessionárias de transmissão de
energia elétrica para instrução dos processos de autorização.

Quem pode utilizar este serviço?

Concessionárias de Transmissão de Energia Elétrica

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar pedido no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar Carta contendo informações sobre o pleito e documentação requerida/comprobatória (se for exigida),
de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Canais de prestação

Web

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 60 e 90 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Obter declaração de utilidade pública para empreendimentos de geração
(DUP - Geração)

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Documento emitido para fins de desapropriação e de instituição de servidão administrativa, de áreas de terra
necessárias à implantação de instalações de geração de energia elétrica, por concessionários e autorizados.

Quem pode utilizar este serviço?

Concessionários e autorizados

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Fazer download da planilha de validação de dados

Fazer download da planilha de validação e preenche-la, conforme instruções disponíveis no link de prestação.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Carregar planilha preenchida no validador

Carregar no validador a planilha baixada e preenchida na Etapa 1. Caso seja necessário o envio de várias
versões do documento, salvar com o mesmo nome.
Após o envio, salvar o recibo e o relatório de validação para posterior envio a ANEEL junto ao requerimento de
Declaração de Utilidade Pública.

http://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao/-/asset_publisher/mJhnKIi7qcJG/content/dup-declaracao-de-utilidade-publica-ren-560-2013-/655808?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Foutorgas%2Fgeracao%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mJhnKIi7qcJG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 60 e 90 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Legislação

Resolução n° 740 de 11 de outubro de 2016, http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2016740.pdf

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:
· Urbanidade;
· Respeito;
· Acessibilidade;
· Cortesia;
· Presunção da boa-fé do usuário;
· Igualdade;
· Eficiência;
· Segurança; e
· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

https://sigel.aneel.gov.br/portal/home/
http://www.aneel.gov.br/fale-conosco
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O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Obter Despacho de Registro de Recebimento de Outorga de Centrais
Geradoras Fotovoltaicas, Termelétricas ou Eólicas

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em obter Despacho de Registro de Outorga de Centrais Geradoras Fotovoltaicas, Termelétricas ou Eólicas.

O Despacho tem como finalidade, dentre outras, permitir que o agente interessado solicite informação de acesso às
concessionárias de distribuição ou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS; e licenças e/ou autorizações
aos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental e demais órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou
do Distrito Federal.

O Despacho de recebimento do requerimento de outorga não gera o direito de preferência, exclusividade ou garantia
de obtenção da Autorização para exploração do respectivo empreendimento.

Quem pode utilizar este serviço?

- Pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que produzam ou venham a produzir energia elétrica
destinada à produção independente de energia elétrica; ou

- Pessoa física, pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que produzam ou venham a produzir energia
elétrica em regime de autoprodução de energia elétrica.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Etapa 2 - Preencher formulário

O formulário e a lista de documentos exigidos para cada pleito (eólica, fotovoltaica e termelétrica) estão
disponíveis nas seções de orientação "EOL - Central Geradora Eólica", "UFV - Central Geradora Fotovoltaica" e
"UTE - Central Geradora Termelétrica".

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 3 - Protocolar formulário no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar, por meio de carta de encaminhamento, formulário contendo informações sobre o pleito e
documentação requerida/comprobatória, de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

https://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao
https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Obter homologação de contratos de compartilhamento de infraestrutura
entre os setores de energia elétrica e telecomunicações

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em receber solicitação das empresas outorgadas de prestação de serviço de energia elétrica para
homologar os contratos de compartilhamento de infraestrutura celebrados com empresas prestadores de serviços de
telecomunicações.

Quem pode utilizar este serviço?

Empresas outorgadas de prestação de serviço de energia elétrica.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar pedido no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar Carta contendo informações sobre o pleito e documentação requerida/comprobatória (se for exigida),
de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Contrato de compartilhamento

Demais documentos pertinentes

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 16 e 30 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco .

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
http://www.aneel.gov.br/fale-conosco
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Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000
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Obter informações sobre as Reuniões Públicas da Diretoria (calendário,
pautas e atas)

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em obter o calendário, as pautas e as atas das Reuniões Públicas da Diretoria. A Reunião Pública é uma
sessão solene do processo decisório da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na qual são deliberados os
processos que envolvem interesses dos agentes do setor elétrico e dos consumidores. É aberta ao público, na sede
da Agência em Brasília (DF), e transmitida ao vivo no Portal da ANEEL.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa pode utilizar o serviço.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Obter informações sobre Reuniões Públicas da Diretoria

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

https://www.aneel.gov.br/reunioes-publicas-da-diretoria
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Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Obter liberação de operação em teste e comercial para empreendimento
de geração

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em receber solicitação, por parte de pessoas jurídicas que atuam como geradores de energia elétrica, para
liberação de operação em teste e operação comercial após a conclusão das obras das usinas, conforme
documentação constante na REN 583/2013. O processo é finalizado com a publicação de despacho de liberação no
Diário Oficial da União.

Quem pode utilizar este serviço?

Pessoas jurídicas que atuam como geradores de energia elétrica

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação e normas setoriais aplicáveis

Observando o que dispõe a Resolução Normativa ANEEL nº 583, de 22 de outubro de 2013.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Solicitar liberação

Protocolar na ANEEL Carta de Encaminhamento contendo informações sobre o pleito e documentação 
comprobatória aplicada de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis. 
O Protocolo Digital possibilita aos cidadãos, empresas, órgãos e entidades públicas protocolar documentos

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp20191742ti.pdf


56

endereçados a Aneel sem a necessidade de se deslocar fisicamente até o nosso endereço ou gastar com o envio
de postagens por correio. É rápido, eficaz e seguro.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 2 e 7 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:
· Urbanidade;
· Respeito;
· Acessibilidade;
· Cortesia;
· Presunção da boa-fé do usuário;
· Igualdade;
· Eficiência;
· Segurança; e
· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

http://www.aneel.gov.br/home?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fprotocolo-digital
http://www.aneel.gov.br/fale-conosco
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O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Obter ou validar certificados de adimplemento

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Conceder aos agentes setoriais, mediante requerimento de login e senha, autorização para solicitar e acessar online
o Certificado de Adimplemento, Certificado Positivo com Efeito Negativo e Certificado de Inadimplemento com
relação às obrigações intrassetoriais previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 917/2021.

Quem pode utilizar este serviço?

Empresas de energia elétrica

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Requisitar login e senha via Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar documentação e requerimento para liberação de login e senha. Dúvidas sobre a solicitação podem ser
sanadas pelo e-mail: inadimplentes.saf@aneel.gov.br.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Contrato social

Procuração do representante legal

Requerimento - Anexo II - RN 917/2021

Canais de prestação

Web

https://www.gov.br/aneel/pt-br/canais_atendimento/processo-eletronico/protocolo-digital

https://www.gov.br/../../../../aneel/pt-br/canais_atendimento/processo-eletronico/protocolo-digital
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Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Etapa 2 - Emitir Certificado

Acessar a página da ANEEL para emissão do certificado.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Login e senha

Canais de prestação

Web

https://sistemas.aneel.gov.br/certificado/

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Até 1 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Superintendência de Administração e Finanças - SAF

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

https://sistemas.aneel.gov.br/certificado/
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O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000
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Obter reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão.

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em receber e analisar as solicitações de empresas outorgadas de prestação de serviço de transmissão
energia elétrica para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Quem pode utilizar este serviço?

Empresas outorgadas de prestação de serviço de transmissão energia elétrica.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar pedido no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar Pedido de reequilíbrio contendo informações sobre o pleito e documentação requerida/comprobatória
(se for exigida), de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Canais de prestação

Web

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 31 e 60 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Participar de Audiências e Consultas Públicas

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em colaborar com a regulação do setor de energia elétrica, por meio da participação em Audiências e
Consultas Públicas, que são instrumentos de apoio à tomada de decisão, pelos quais a sociedade é consultada
previamente para envio de críticas, sugestões e contribuições sobre propostas iniciais de normativos ou minutas de
normas.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa pode utilizar o serviço.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Participar de Audiências e Consultas Públicas

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

http://www.aneel.gov.br/participacao-publica
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Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Pesquisar empresas titulares dos empreendimentos de geração elétrica
do país

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em pesquisar a participação acionária de empresas em empreendimentos de geração de energia elétrica do
país. A consulta pode ser feita informando o nome da empresa ou o nome da usina.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa pode utilizar o serviço.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Pesquisar empresas titulares dos empreendimentos de geração elétrica do país

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

http://www2.aneel.gov.br/paracemp/apl/APL.NEW/PAE_vMKR_ParticipacaoAcionariaProprietarioslist.asp
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O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Recorrer contra Auto de Infração.

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste emitir juízo de reconsideração de recurso apresentado por agente contra o qual foi lavrado Auto de Infração.
O juízo busca analisar o recurso do agente e verificar se cabe alguma reconsideração na sanção imposta. Essa
sistemática encontra-se disciplinada pela Resolução Normativa nº 846, de 11 de junho de 2019.

Quem pode utilizar este serviço?

Agente regulado pela ANEEL

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar recurso no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar Recurso ao ato de infração contendo informações sobre o pleito e documentação
requerida/comprobatória (se for exigida), de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Canais de prestação

Web

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 31 e 60 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
http://www.aneel.gov.br/fale-conosco
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Registrar reclamação sobre demanda junto à distribuidora de energia
elétrica

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em registrar reclamação sobre algum problema não resolvido pela distribuidora de energia elétrica, como
falta de energia, não recebimento da fatura, etc.

Antes de efetuar a reclamação na ANEEL, o interessado deve buscar solucionar o seu problema diretamente com a
distribuidora e, caso esse problema não seja solucionado, entrar em contato com o serviço de ouvidoria da empresa.

Quem pode utilizar este serviço?

Consumidores de energia elétrica.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Registrar reclamação

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Telefone

Número: 167

Atendimento de segunda a sábado, das 6h20 à meia-noite.

Aplicativo móvel

Aplicativo para celular: ANEEL Consumidor

https://www.aneel.gov.br/como-registrar-a-sua-reclamacao
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Disponível para:

Google Play < https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.aneel.ouvidoria >

Apple < https://apps.apple.com/br/app/aneel-consumidor/id1376789654 >

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.aneel.ouvidoria
https://apps.apple.com/br/app/aneel-consumidor/id1376789654
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Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Regularizar rede particular de energia elétrica

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em receber solicitação de empresas para regularização de redes particulares energia elétrica.

Quem pode utilizar este serviço?

Empresas

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar pedido no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar Carta contendo informações sobre o pleito e documentação requerida (se for exigida), de acordo com a
legislação e normas setoriais aplicáveis.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 31 e 60 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000
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Solicitar enquadramento no regime de incentivo para desenvolvimento
da infraestrutura (REIDI)

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), instituído pela Lei nº 11.488, de
15 de junho de 2007, e regulamentado pelo Decreto nº 6.144, de 03 de julho de 2007, suspende a exigência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS nas aquisições e importações de bens e serviços vinculadas ao projeto
de Infraestrutura aprovado, realizadas no período de cinco anos contados da data da habilitação de pessoa jurídica,
titular do projeto de infraestrutura.

No escopo do setor elétrico, a habilitação e a co-habilitação de beneficiários do REIDI somente podem ser requeridas
por pessoa jurídica de direito privado titular de projeto para implantação de obras de infra-estrutura nos setores de
energia, alcançando exclusivamente, a geração, co-geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Com relação aos projeto de distribuição de energia elétrica, a Portaria MME nº 319, de 26 de setembro de 2008,
modificada pela Portaria MME nº 86, de 20 de março de 2010, atribuía à ANEEL a competência de analisar a
solicitação de enquadramento no REIDI de projetos de infraestrutura de distribuição, encaminhando posicionamento
oficial ao Ministério. Contudo, a Portaria MME nº 319/2008 foi revogada, em 19 de agosto de 2013, pela Portaria
MME nº 274/2013. Portanto, a ANEEL não mais participa da avaliação para enquadramento no REIDI de projetos de
distribuição de energia elétrica.

Quem pode utilizar este serviço?

Agentes de Geração com Projetos do Ambiente de Contratação Regulado - ACR:
Desde 7 de junho de 2016, os empreendimentos que participarem de leilões podem apresentar, conforme Edital,
a documentação para fins de enquadramento ao REIDI antes da decisão de adjudicação e homologação do
resultado do certame em que deseja participa.
Caso 1 – Empreendimentos de Geração que participarem de leilão, sem outorga.

O empreendedor deverá apresentar a documentação necessária ao atendimento do Edital do Leilão.

Agentes de Geração com Projetos do Ambiente de Contratação Livre - ACL

Para empreendimentos objeto de Registro (Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995), além do formulário do SREIDI,
deverão ser apresentados, à ANEEL:
- Licença Ambiental de Instalação do empreendimento; e
- Informação de Acesso ao Sistema Elétrico, fornecida pela Concessionária de Distribuição ou pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico – ONS.
Destacamos que todo empreendimento que for objeto de análise para fins de enquadramento ao REIDI deverá
previamente ser incluído no sistema, pelo empreendedor, para fins de emissão do Formulário do SREIDI:
https://www.mme.gov.br/sreidi/pages/login.xhtml
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Agentes de Geração com Projetos do Ambiente de Contratação Regulado - ACR:
Desde 7 de junho de 2016, os empreendimentos que participarem de leilões podem apresentar, conforme Edital,
a documentação para fins de enquadramento ao REIDI antes da decisão de adjudicação e homologação do
resultado do certame em que deseja participa.
Caso 2 – Empreendimentos que participarem de leilão, com outorga, a partir de 7 de junho de 2016.

Para análise da razoabilidade dos custos:
1. Se a redução esperada com o enquadramento no REIDI é igual ou inferior a 9,25%;
2. Comparação entre o custo unitário de instalação do empreendimento, definido pela relação
(investimento/potência instalada), declarado no pedido de enquadramento no REIDI (kWR) com o valor declarado
na ficha de dados encaminhada à época do Leilão em que a energia foi comercializada (kWL), atualizado pelo
IGP_DI publicado pela Fundação Getúlio Vargas para o mês anterior ao protocolo do pedido de enquadramento
no REIDI, na ANEEL. Comparação essa que deverá ser igual ou inferior a 15%.
3. Comparação do kWR com a média do custo de instalação de empreendimentos da mesma fonte e região
calculado com base nos dados de investimento declarados nos leilões realizados nos últimos cinco anos (kWm).
Para fins de avaliação o critério considera margem relacionada ao desvio padrão (DP) das amostras consideradas
no cálculo. kWR ≤ kWm+DP

Agentes de Geração com Projetos do Ambiente de Contratação Regulado - ACR:
Desde 7 de junho de 2016, os empreendimentos que participarem de leilões podem apresentar, conforme Edital,
a documentação para fins de enquadramento ao REIDI antes da decisão de adjudicação e homologação do
resultado do certame em que deseja participa.
Caso 3 – Empreendimentos que participarem de leilão antes de 7 de junho de 2016

Para análise da razoabilidade dos custos:
1. Se a redução esperada com o enquadramento no REIDI é igual ou inferior a 9,25%;
2. Comparação entre o custo unitário de instalação do empreendimento, definido pela relação
(investimento/potência instalada), declarado no pedido de enquadramento no REIDI (kWR) com o valor declarado
na ficha de dados encaminhada à época do Leilão em que a energia foi comercializada (kWL), atualizado pelo
IGP_DI publicado pela Fundação Getúlio Vargas para o mês anterior ao protocolo do pedido de enquadramento
no REIDI, na ANEEL. Comparação essa que deverá ser igual ou inferior a 15%.
3. Comparação do kWR com a média do custo de instalação de empreendimentos da mesma fonte e região
calculado com base nos dados de investimento declarados nos leilões realizados nos últimos cinco anos (kWm).
Para fins de avaliação o critério considera margem relacionada ao desvio padrão (DP) das amostras consideradas
no cálculo. kWR ≤ kWm+DP

Concessionárias de Transmissão

O critério de razoabilidade analisa o valor percentual de suspensão dos impostos e contribuições decorrentes do
REIDI, baseado nos valores de investimentos apresentados pela requerente, bem como analisa a compatibilidade
entre o valor de investimento apresentado pela requerente frente os valores regulatórios equivalentes. O valor
regulatório equivalente é determinado segundo a metodologia do Banco de Preços de Referência ANEEL,
estabelecida pela Resolução Homologatória nº 758/2009.

Será considerado o impacto do benefício do REIDI tanto no cálculo da Receita Teto em Licitação na modalidade
Leilão quanto no estabelecimento do adicional de RAP para Autorização de Reforço e Melhoria.



76

A Resolução Homologatória nº 1.706/2014, estabelece os valores dos redutores relativos ao impacto do benefício
do REIDI a serem utilizados no estabelecimento do valor de investimento necessário ao cálculo da RAP em
Linhas de Transmissão e Subestações licitados ou autorizados.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Preencher formulário sobre informações do projeto de enquadramento no sistema
SREIDI

Todo empreendimento que for objeto de análise para fins de enquadramento ao REIDI deverá ser previamente
incluído no sistema do Ministério de Minas e Energia, para fins de emissão do Formulário do SREIDI.

Canais de prestação

Web

https://www.mme.gov.br/sreidi/pages/login.xhtml#consulta

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
https://www.mme.gov.br/sreidi/pages/login.xhtml#consulta
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Etapa 3 - Protocolar formulário no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar, por meio de Carta de encaminhamento, formulário do SREIDI contendo informações sobre o pleito e a
documentação requerida/comprobatória, de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Sobre REIDI para Agentes com Empreendimentos de GERAÇÃO: http://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao/ >>
REIDI

Sobre REIDI para Agentes com Empreendimentos de TRANSMISSÃO: http://www.aneel.gov.br/reidi-transmissao

Sobre REIDI para Agentes com Empreendimentos de DISTRIBUIÇÃO: http://www.aneel.gov.br/reidi-distribuicao

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas 
seguintes diretrizes: 
· Urbanidade; 
· Respeito; 
· Acessibilidade; 
· Cortesia; 
· Presunção da boa-fé do usuário;

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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· Igualdade; 
· Eficiência; 
· Segurança; e 
· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Solicitar expurgo da indisponibilidade de usinas de geração de energia
elétrica

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

No caso de usinas despachadas centralizadamente, o Operador Nacional do Sistema - ONS avalia os pedidos de
expurgo e apenas os casos de discordância são encaminhados à ANEEL. No caso das demais usinas, a ANEEL
avalia os pedidos de expurgo.

Quem pode utilizar este serviço?

Usinas geradoras de energia elétrica

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Requerer expurgo via Protocolo Digital da ANEEL

Formalização do pedido no Protocolo Digital da ANEEL.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Procuração do representante legal

Informações da empresa e usina

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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Não estimado ainda

Etapa 2 - Apresentar recurso (se necessário)

Protocolar eventual pedido de recurso administrativo.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Procuração do representante legal

Informações da empresa e da usina

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 60 e 90 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
http://www.aneel.gov.br/fale-conosco
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O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000
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Solicitar inscrição para sustentação oral, pedido de destaque ou
preferência na ordem de julgamento

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em solicitar inscrição para sustentação oral, pedido de destaque ou preferência na ordem de julgamento dos
assuntos de pauta das Reuniões Públicas da Diretoria da ANEEL. Os pedidos de preferência e de sustentação oral
são objeto de análise e deliberação do Presidente da Reunião Pública e podem ser solicitados até 30 minutos antes
do início da reunião. Ao solicitar o destaque, o assunto é retirado do bloco da pauta e o rito tradicional de deliberação
será seguido (leitura do relatório, manifestação da Procuradoria, leitura da fundamentação, debate e votação).

Quem pode utilizar este serviço?

Pessoas físicas ou jurídicas que sejam parte dos processos inscritos para deliberação pela Diretoria da ANEEL.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Solicitar inscrição para sustentação oral, pedido de destaque ou preferência na
ordem de julgamento

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/sustentacao-oral-preferencia-e-destaque
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http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Transferir controle societário como alternativa à extinção da outorga

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Consiste em analisar as propostas apresentadas pelas concessionárias, que estão em processo de caducidade, de
transferência do controle ou do contrato de concessão para uma outra empresa, como alternativa a extinção da
concessão, nos termos do art. 4º-C, da lei 9.074/1995.

Quem pode utilizar este serviço?

Concessionárias de energia elétrica.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar legislação aplicável

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Protocolar pedido no Protocolo Digital da ANEEL

Protocolar Carta de encaminhamento contendo informações sobre o pleito e documentação comprobatória (se
necessário), de acordo com a legislação e normas setoriais aplicáveis.

Canais de prestação

Web

https://www.aneel.gov.br/biblioteca
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Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 31 e 60 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://www.aneel.gov.br/fale-conosco

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:n· Urbanidade;n· Respeito;n· Acessibilidade;n· Cortesia;n· Presunção da boa-fé do usuário;n·
Igualdade;n· Eficiência;n· Segurança; en· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000

https://www.aneel.gov.br/protocolo-digital
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