Seção 1 - Edição Extra
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Parágrafo único. Os atos e ações previstos no caput devem ter sido adotados
por órgão competente e devem ser comprovados por meio documental à área de
fiscalização da ANEEL.
Art. 7º Fica suspensa a exigibilidade de realização de compensação pela
violação dos limites de continuidade individual e de conformidade de tensão em regime
permanente.
Parágrafo Único. As compensações não realizadas em decorrência deste artigo
devem ser creditadas nas faturas dos consumidores emitidas até 31 de dezembro de 2021,
com a atualização monetária a ser definida, observadas as disposições para os casos
enquadrados nos itens 2.7.5 da Seção 8.1 e 5.11.3 da Seção 8.2, ambos do Módulo 8 do
PRODIST.
Art. 8º A existência de atos ou ações do poder público competente
relacionados à pandemia de coronavírus (COVID-19), que restrinjam o funcionamento de
locais ou a circulação das pessoas e prejudiquem a prestação do serviço público de
distribuição de energia elétrica, deve ser comprovada por meio documental à ANEEL
quando do tratamento de reclamações e nos processos de fiscalização.
Art. 9º Ficam revogadas:
I - Resolução Normativa nº 878, de 24 de março de 2020;
II - Resolução Normativa nº 886, de 15 de junho de 2020; e
III - Resolução Normativa nº 891, de 21 de julho de 2020.
Art. 10 Esta Resolução vigerá da data de sua publicação até 30 de junho de 2021.

IV - a qualquer momento, no interesse da Administração Pública.
Parágrafo único. A revogação da Autorização não acarretará para o Poder
Concedente ou para a ANEEL, em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade com
relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela Autorizada com
terceiros, inclusive os relativos aos seus empregados.
Art. 7º A CCEE e o ONS deverão disponibilizar, respectivamente, as regras e
procedimentos de comercialização específicos para a contabilização e liquidação da
energia a ser importada e exportada, os procedimentos operativos específicos, bem como
celebrar acordos operacionais aderentes que permitam a importação e exportação de
energia elétrica, conforme disposto nesta Portaria.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BENTO ALBUQUERQUE

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 928, DE 26 DE MARÇO DE 2021
Estabelece medidas para preservação da prestação
do serviço público de distribuição de energia elétrica
em decorrência da pandemia de coronavírus (COVID19) e revoga as Resoluções Normativas nº 878, de
24 de março de 2020; nº 886, de 15 de junho de
2020; e nº 891, de 21 de julho de 2020.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

SECRETARIA EXECUTIVA DE LEILÕES
DESPACHO Nº 911, DE 30 DE MARÇO DE 2021

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em
vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; na Portaria nº 117/GM do
Ministério de Minas e Energia, de 18 de março de 2020; na Portaria nº 335 do Ministério
da Cidadania, de 20 de março de 2020; na Portaria Ministério da Saúde nº 454, de 20 de
março de 2020; na Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010, e o
que consta do Processo nº 48500.001841/2020-81, resolve:
Art. 1º Estabelecer as medidas para preservação da prestação do serviço
público de distribuição de energia elétrica em decorrência da pandemia de coronavírus
(COVID-19).
Parágrafo único. As medidas previstas nesta Resolução podem ser reavaliadas
a qualquer tempo.
Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que
trata o art. 172 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, de unidades consumidoras:
I - das subclasses residenciais baixa renda;
II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada,
vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, incluindo unidades
hospitalares, institutos médico-legais, centros de hemodiálise e de armazenamento de
sangue, centros de produção, armazenamento e distribuição de vacinas e soros
antídotos;
III - para as quais a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a
anuência do consumidor; e
IV - que estejam em locais em que não houver postos de arrecadação em
funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais
conveniadas, entre outras.
§ 1º A vedação à suspensão do fornecimento de que tratam os incisos III e IV
do caput não se aplica aos casos de pagamento automático vigentes.
§ 2º Caracteriza-se como anuência tácita pela não entrega mensal da fatura
impressa e recebimento por outros canais, afastando a vedação à suspensão do
fornecimento prevista no inciso IV do caput, as seguintes situações:
I - pagamento de duas faturas consecutivas, devendo a distribuidora incluir
notificação específica e em destaque quanto à anuência tácita nas duas faturas
subsequentes ao segundo pagamento;
II - consentimento dado mediante resposta em SMS, via unidade de resposta
audível - URA, chamadas telefônicas ativas, entre outras medidas assemelhadas que
permitam auditoria.
§ 3º Nos casos de que tratam os incisos III e IV do caput, é vedada a imposição
de multa e juros de mora previstos no art. 126 da Resolução Normativa nº 414, de 2010,
em caso de inadimplemento.
§ 4º A vedação à suspensão do fornecimento não impede demais medidas
admitidas pela legislação para a cobranças dos débitos, a partir do vencimento.
§ 5º Com a anuência tácita estabelecida no §2º, considera-se cumprida a
exigência do art. 122 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, para fornecimento da
fatura em versão eletrônica ao consumidor.
§ 6º A distribuidora deve encaminhar a notificação de que trata o art. 173 da
Resolução Normativa nº 414, de 2010, quando do retorno da possibilidade de suspensão
de fornecimento para as situações tratadas neste artigo, ainda que tenha encaminhado
notificação em período anterior.
Art. 3º Fica suspenso o processo de repercussão cadastral do benefício da
Tarifa Social de Energia Elétrica, de que trata o inciso II do art. 53-X da Resolução
Normativa nº 414, de 2010.
§ 1º O disposto no caput não se aplica para as seguintes situações:
I - família excluída do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal ou do benefício de prestação continuada da assistência social;
II - família com renda superior ao permitido na Lei nº 12.212, de 20 de janeiro
de 2010;
III - família com recebimento da tarifa social em mais de uma unidade
consumidora; e
IV - concessão indevida da tarifa social pela distribuidora.
§ 2º O reinício da repercussão para os processos de revisão e averiguação
cadastral da tarifa social de energia elétrica será realizado de acordo com as disposições
do Ministério da Cidadania.
Art. 4º As distribuidoras devem adotar as seguintes providências:
I - elaborar e manter plano de contingência específico para o atendimento de
unidades médicas e hospitalares e de locais utilizados para o tratamento da população,
incluindo a verificação de disponibilidade e testes de funcionamento de unidades de
geração ou a possibilidade de remanejamento da carga;
II - priorizar a adesão ao serviço público Consumidor.gov.br e disponibilizar
canais adicionais de atendimento;
III - promover, quando necessário, campanhas para:
a) identificar e cadastrar unidades consumidoras onde existam pessoas usuárias
de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e
dependentes de energia elétrica; e
b) incentivar o recebimento de fatura eletrônica e a adoção do pagamento
automático da fatura por meio de débito em conta corrente ou outra forma;
Art. 5º Fica suspensa a contagem do prazo nonagesimal para a suspensão do
fornecimento, de que trata o §2º do art. 172 da Resolução Normativa nº 414, de
2010.
Art. 6º Caso a distribuidora não possa efetuar a leitura em decorrência de atos
ou ações do poder público competente relacionados à pandemia de coronavírus (COVID19), devem ser observadas as seguintes disposições:
I - faturar pela média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos
ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1º do art. 89 da Resolução Normativa
nº 414, de 2010, desde que mantido o fornecimento regular de energia elétrica à unidade
consumidora;
II - no ciclo de faturamento subsequente ao término das situações previstas no
caput, a distribuidora deve realizar o acerto da leitura e do faturamento conforme art. 113
da Resolução Normativa nº 414, de 2010, afastada a incidência da devolução em dobro;
e
III - a distribuidora deve informar na fatura a realização do faturamento pela
média e o motivo.
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O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL
DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria ANEEL nº
6.510, de 15 de setembro de 2020, considerando o que consta do Processo nº
48500.005211/2019-42 e o disposto na Nota Técnica nº 8, de 30 de março de 2021, decide
pela habilitação da State Grid Brazil Holding S.A. (CNPJ 11.938.558/0001-39), referente ao
Lote 1, nos termos do item 10.12 do Edital do Leilão nº 1/2020-ANEEL (Leilão de
Transmissão).
ANDRÉ PATRUS AYRES PIMENTA

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES
DE GERAÇÃO
DESPACHO Nº 863, DE 26 DE MARÇO DE 2021
Processo nº 48500.000866/2021-49. Interessado: Flash Energy Gestão e Comercialização de
Energia Ltda. Decisão: Autorizar a Flash Energy Gestão e Comercialização de Energia Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.834.939/0001-12, a atuar como Agente Comercializador
de Energia Elétrica no âmbito da CCEE. A íntegra deste despacho consta dos autos e estará
disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração
DESPACHO Nº 876, DE 29 DE MARÇO DE 2021
Processo nº 48500.000366/2021-15.
Interessada: EBDE Energia S.A. Decisão: (i) conferir o DRI-PCH referente à PCH Fortaleza,
com potência de 13.985 kW, cadastrada sob o CEG PCH.PH.ES.049626-0.01, localizada no
rio Braço Norte Direito, no estado do Espírito Santo; e (ii) esse DRI-PCH não poderá ser
conferido a outros interessados. A íntegra deste Despacho consta dos autos e estará
disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração
DESPACHO Nº 877, DE 29 DE MARÇO DE 2021
Processos nos 48500.000356/2021-71. Interessados: Enel Green Power Ventos de São
Roque 03 S.A. Decisão: Registrar o Requerimento de Outorga da EOL Ventos de São Roque
03, localizada no município de Dom Inocêncio, no estado do Piauí. A íntegra deste
despacho consta dos autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração
DESPACHO Nº 887, DE 30 DE MARÇO DE 2021
Processo nº 48500.004177/2018-16 Interessado: Vivaz Energia Ltda. Decisão: registrar
alteração da razão social da Ecom Comercializadora Varejista de Energia Ltda: para Vivaz
Energia Ltda., inscrita no CNPJ nº 26.537.119/0001-91, objeto do Despacho nº 2.084, de
2018; A íntegra deste Despacho consta dos autos e estará disponível em
www.aneel.gov.br/biblioteca.
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração
DESPACHO Nº 888, DE 30 DE MARÇO DE 2021
Processo nº 48500.006282/2020-04. Interessada: Camboatã Energia Solar SPE LTDA.
Decisão: Registrar o Recebimento do Requerimento de Outorga - DRO das Centrais
Geradoras Fotovoltaicas - UFV relacionadas no anexo i deste Despacho, localizadas no
município de Janaúba, no estado de Minas Gerais. A íntegra deste Despacho consta dos
autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca.
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração
DESPACHOS DE 30 DE MARÇO DE 2021
Nº 892. Processos no 48500.000355/2021-27. Interessado: Enel Green Power Ventos de São
Roque 05 S.A. Decisão: Registrar o Requerimento de Outorga da EOL Ventos de São Roque
05, localizada no município de Dom Inocêncio, no estado do Piauí.
Nº 893. Processos nos 48500.000358/2021-61. Interessado: Enel Green Power Ventos de
São Roque 06 S.A. Decisão: Registrar o Requerimento de Outorga da EOL Ventos de São
Roque 06, localizada no município de Dom Inocêncio, no estado do Piauí.
Nº 894. Processos nos 48500.000357/2021-16. Interessados: Enel Green Power Ventos de
São Roque 07 S.A. Decisão: Registrar o Requerimento de Outorga da EOL Ventos de São
Roque 07, localizada no município de Dom Inocêncio, no estado do Piauí.
Nº 895. Processos nos 48500.000362/2021-29. Interessado: Enel Green Power Ventos de
São Roque 13 S.A. Decisão: Registrar o Requerimento de Outorga da EOL Ventos de São
Roque 13, localizada no município de Dom Inocêncio, no estado do Piauí.
Nº 896. Processos nos 48500.000361/2021-84. Interessados: Enel Green Power Ventos de
São Roque 19. Decisão: Registrar o Requerimento de Outorga da EOL Ventos de São Roque
19, localizada no município de Dom Inocêncio, no estado do Piauí.
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