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PORTARIA Nº 616, DE 22 DE MARÇO DE 2021
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II,
da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto nos arts. 2º, § 2º e 4º, § 1º, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, e na Portaria MME nº 484, de
24 de agosto de 2012, e o que consta no Processo nº 48340.000066/2021-16, resolve:
Art. 1º Revisar, na forma do Anexo à presente Portaria, o montante de garantia física de energia e de disponibilidade mensal de energia da Usina Termelétrica denominada UTE
Boa Vista, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) UTE.AI.GO.029588- 4.01, com capacidade instalada de 40 MW, outorgada à empresa São Martinho S.A.,
inscrita no CNPJ/MF nº 51.466.860/0001-56, localizada no município de Quirinópolis, estado de Goiás.
§ 1º O montante de garantia física de energia e de disponibilidade mensal de energia da UTE Boa Vista referem-se ao Ponto de Conexão da Usina.
§ 2º Para efeitos de comercialização de energia elétrica, as perdas elétricas do Ponto de Conexão até o Centro de Gravidade do referido Submercado deverão ser abatidas do
montante de garantia física de energia definido nesta Portaria, observando as Regras de Comercialização de Energia Elétrica vigentes.
Art. 2º Para todos os efeitos, o montante de garantia física de energia da UTE Boa Vista poderá ser revisado com base na legislação vigente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO CÉSAR MAGALHÃES DOMINGUES
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RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 926, DE 16 DE MARÇO DE 2021
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O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista
o disposto na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, com redação dada pela Lei nº 13.280,
de 03 de maio de 2016, e o que consta do Processo nº 48500.000217/2019-23, resolve:
Art. 1º Aprovar a revisão do Submódulo 5.6: Pesquisa e Desenvolvimento P&D e Eficiência Energética - EE dos Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET, que
regulamenta os procedimentos para o cálculo dos valores a investir nos Programas de
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D e Eficiência Energética e a recolher ao Fundo de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, ao Ministério de Minas e Energia MME e ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - Procel.
Parágrafo único. O Submódulo de que trata o caput está disponível no
endereço SGAN - Quadra 603 - Módulo I - Brasília - DF, bem como no endereço eletrônico
www.aneel.gov.br, na seção de Tarifas, Cálculo Tarifário e Metodologia, Procedimentos de
Regulação Tarifária - PRORET, PRORET Submódulos, Submódulo 5.6.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de abril de 2021.
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1.1
1.2

Motivo da revisão

Instrumento
de Data
de
aprovação pela ANEEL
Vigência
Primeira versão aprovada
Resolução Normativa 27/09/2016
(após realização da AP 035/2016)
nº 737/2016
Primeira revisão aprovada (após Resolução Normativa 23/10/2018
realização da AP 75/2017)
nº 830/2018
Correção do recurso recolhido para Resolução Normativa XX/0X/2021
nº XXX/2021
o PROCEL (após realização da CP
40/2019)

1. OBJETIVO
1.1Estabelecer os procedimentos para o cálculo dos valores a investir em
projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D e Eficiência Energética - EE regulados pela
ANEEL, em atendimento ao disposto na Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000.
2. ABRANGÊNCIA
2.1Este submódulo aplica-se às:
2.1.1 Concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de
energia elétrica, excluindo-se, por isenção, as permissionárias de serviços públicos de
distribuição de energia elétrica cuja energia vendida anualmente seja inferior a 500 GWh
(quinhentos gigawatts-hora);
2.1.2 Concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção
independente de energia elétrica, excluindo-se, por isenção, as empresas que gerem
energia exclusivamente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, pequenas centrais
hidrelétricas e cogeração qualificada; e
2.1.3 Concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia
elétrica.
3. OBTENÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - ROL
3.1O fato jurídico necessário e suficiente para a constituição das obrigações
legais de investimento em P&D e EE, bem como de recolhimento ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, ao Ministério de Minas e Energia MME e ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - Procel, estabelecidos
pela Lei nº. 9.991/2000, é o reconhecimento contábil, pelas empresas de energia elétrica,
dos itens que compõem a Receita Operacional, conforme disposto no Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE, instituído pela Resolução Normativa nº. 605, de 11
de março de 2014.
3.2A base de cálculo das obrigações legais é a Receita Operacional Líquida ROL, apurada conforme o disposto no MCSE.
3.3Só são consideradas no cálculo da ROL as receitas operacionais vinculadas à
concessão e permissão.
3.4É permitido o abatimento, no cálculo da ROL, dos gastos com Tributos: PIS;
COFINS; ICMS; ISS; com Encargos do Consumidor: Pesquisa e Desenvolvimento - P&D;
Programas de Eficiência Energética - PEE; Quota para Reserva Global de Reversão - RGR;
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE; Compensação Financeira pela
Utilização de Recursos Hídricos - CFURH; Encargo de Capacidade Emergencial - ECE;
Encargo de aquisição de Energia Elétrica Emergencial - EAEE; e outros, conforme disposto
no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE, aprovado pela Resolução Normativa
nº 605/2014.
3.5O reconhecimento contábil das obrigações estabelecidas deve ocorrer
simultaneamente ao dos itens que compõem a Receita Operacional, independentemente
do desembolso financeiro dos recursos, respeitando-se o princípio da competência
contábil.
3.6Conforme estabelecido na Lei nº. 9.991/2000, os percentuais mínimos a
aplicar (P&D e EE) e recolher (FNDCT, MME e Procel) são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Percentuais mínimos da ROL a investir (P&D e EE) e recolher (FNDCT,
MME e
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Distribuição
Geração
Transmissão

Até 31/12/2022 (*)
P&D (% da ROL)
EE (%
ANEEL
FNDCT
MME
ANEEL
0,2
0,2
0,1
0,4
0,4
0,4
0,2
0,4
0,4
0,2

da ROL)
Procel
0,1
-

A partir de 1º/01/2023 (*)
P&D (% da ROL)
EE (%
ANEEL
FNDCT
MME
ANEEL
0,3
0,3
0,15
0,2
0,4
0,4
0,2
0,4
0,4
0,2

da ROL)
Procel
0,05
-

(*) Conforme disposto na Lei nº 9.991/2000.
3.7A partir de 1º de janeiro de 2023, para as concessionárias e permissionárias
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica cuja energia vendida seja inferior
a 1.000 GWh (mil giga watts-hora) por ano, o percentual mínimo a ser aplicado em EE no
uso final poderá ser ampliado de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) para até
0,5% (cinquenta centésimos por cento).
3.8Para o caso específico de unidade de geração de energia elétrica
enquadrada como pequena central hidrelétrica (PCH), deve-se atender ao disposto na
Resolução Normativa nº. 875, de 10 de março de 2020.
3.9Para as concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção
independente de energia que assinaram contratos com ou sem obrigatoriedade de
investimentos mínimos em P&D antes da publicação da Lei nº. 9.991/2000, o percentual
de 1% (um por cento) da ROL entrou em vigor a partir de 1º. de janeiro de 2006. Essa
obrigatoriedade não alcança as receitas advindas da comercialização de montante de
energia que está acima da capacidade de geração de suas instalações.
3.10As concessionárias de geração na modalidade de autoprodução estão
isentas dessas obrigações legais, exceto em relação às receitas advindas da energia
comercializada.
3.11Nos casos de desverticalização ou verticalização, as obrigações
estabelecidas pela Lei nº. 9.991/2000 a ser sub-rogadas a cada nova empresa devem ser
calculadas proporcionalmente ao valor da transferência dos ativos.
3.12Sobre as obrigações legais de aplicação de recursos em P&D e EE
regulados pela ANEEL, reconhecidas contabilmente, devem incidir juros, a partir do
segundo mês subsequente ao seu reconhecimento, até o mês do lançamento contábil do
gasto, segundo o princípio da competência, calculados mensalmente com base na taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
3.13Devem ser utilizadas todas as casas decimais do fator mensal publicadas
pelo Banco Central do Brasil para essa taxa.
3.14Os recursos de juros advindos da aplicação da Selic devem compor o
montante de investimentos a realizar em P&D e EE regulados pela ANEEL.
3.15Os recursos provisionados para recolhimento ao Procel, no período estre a
publicação da Lei n° 13.280, de 4 de maio de 2016, até a publicação da Resolução
Normativa n° 830, de 23 de outubro de 2018, serão corrigidos pela SELIC, após o dia 10
do segundo mês subsequente àquele que seria o do recolhimento. Tal correção incidirá
sobre os valores provisionados até que a ANEEL publique Despacho no Diário Oficial da
União autorizando o recolhimento.
3.16Os recursos provisionados para recolhimento ao Procel a partir da
publicação da Resolução Normativa n° 830, de 23 de outubro de 2018, serão corrigidos
pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, após o dia 10 do segundo mês
subsequente àquele que seria o do recolhimento. Tal correção incidirá sobre os valores
provisionados até que a ANEEL publique Despacho no Diário Oficial da União autorizando
o recolhimento.
3.17A incidência dos juros não exime as empresas das penalidades previstas na
Resolução Normativa nº. 846, de 11 de junho de 2019, e suas alterações posteriores.
4. RECOLHIMENTO AO FNDCT, MME e Procel
4.1Os recolhimentos ao FNDCT e ao MME devem ser efetuados até o quinto
dia útil do segundo mês subsequente ao do reconhecimento contábil.
4.2O recolhimento ao Procel deve ser efetuado até o dia 10 (dez) do segundo
mês subsequente ao do reconhecimento contábil. Quando a data limite de recolhimento
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o recolhimento deverá ser feito
no primeiro dia útil subsequente.
4.3O não recolhimento no prazo previsto implica juros de 1% (um por cento)
ao mês, pro rata tempore, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
histórico, incluindo os valores corrigidos pela SELIC e pelo IGPM citados nos itens 3.15 e
3.16 respectivamente, independentemente das penalidades previstas em legislação e
regulamentos específicos.
4.4A empresa de energia elétrica que entrar em operação comercial após a
publicação deste submódulo deve efetuar os recolhimentos ao FNDCT, ao MME e ao
Procel conforme disposto nas regras de recolhimento de cada parcela.
4.5Os recursos destinados ao FNDCT devem ser recolhidos mediante depósito
em favor do referido Fundo, em conta específica no Banco do Brasil S.A., por intermédio
de boleto bancário, nos termos do Decreto nº. 3.867, de 16 de julho de 2001. O boleto
deve ser gerado no portal da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
(www.finep.gov.br).
4.6Os recursos destinados ao MME devem ser recolhidos por intermédio de
Guia de Recolhimento da União - GRU, no código 10000-5, nos termos do Decreto nº.
5.879, de 22 de agosto de 2006.
4.7Os recursos destinados ao Procel devem ser recolhidos mediante depósito
em favor do referido Programa, em conta específica no Banco do Brasil S. A. administrada
pela Eletrobras, por intermédio de boleto bancário ou por meio de depósito bancário.
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