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MP 998/2020

 
Prezado Deputado,

Encaminhamos a tabela abaixo com os efeitos tarifários nos anos de 2020 e 2021, decorrentes da MP 950 e 998, ambas de
2020. Observa-se que o estado de Rondônia é o que perceberá maior alívio tarifário considerando as medidas de 2020.

 

EFEITOS POR DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA MP 950 MP 998 TOTAL (%)

RONDONIA -18,89 -11,85 -30,74
RORAIMA -11,45 -14,78 -26,23

ACRE -12,79 -11,80 -24,59
ALAGOAS -18,85 -0,33 -19,18

AMAZONAS -10,47 -8,67 -19,14
AMAPÁ -15,88 -0,42 -16,3
PARÁ -10,78 -0,33 -11,11

 

A tabela abaixo apresenta os efeitos da MP 998 para o primeiro ano de vigência, considerando apenas as seguintes medidas
tarifárias específicas para a região norte e áreas recém-priva�zadas:

·         cobrança do encargo CDE por região geográfica e não por submercado (Rondônia e Acre passam a ter valores
iguais aos demais estados da região norte, diferente do que ocorria), medida que se estende até 2030.

·         aprimoramento nos valores médios de energia pago pelos consumidores nos sistemas isolados (ACR Médio)

·         indenização de a�vos decorrentes do processo de revisão tarifária pós priva�zação.

Empresa -                                                    Impacto MP 998
RORAIMA - 14,78%

CERON - 11,85%
ELETROACRE - 11,80%
AMAZONAS -8,67%

CEPISA -4,17%
CEA -0,42%
CEAL -0,33%

CELPA -0,33%
 

Luis Felipe Monteiro Serrao <luis.serrao@mme.gov.br>
sex 04/12/2020 20:11

Para:Dep. LÉO MORAES <dep.leomoraes@camara.leg.br>;

Cc:lucianocesar@gmail.com <lucianocesar@gmail.com>; bueno@mme.gov <bueno@mme.gov>; Marisete Fatima Dadald Pereira
<marisete.pereira@mme.gov.br>; Rodrigo Limp Nascimento <rodrigo.limp@mme.gov.br>;
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Ressaltamos que os estados da tabela e todos os demais terão bene�cios tarifários adicionais decorrentes da conversão da
MP 998 em lei, resultantes de aportes de recursos de fundos setoriais na CDE (es�ma�va de alívio tarifário médio de 0,8%
até 2025) e redução de subsídios (CDE deixará de crescer cerca de R$ 500 milhões ao ano após o período de transição).

 

Por fim, agradecemos o diálogo durante a elaboração do relatório da MP e permanecemos à disposição para analisar
propostas e outro temas do setor elétrico.

Respeitosamente,

Luís Felipe Monteiro Serrão
Assessor Parlamentar MME
Tel (61) 98359-9966

 


