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O escritório Tomanik Martiniano informa: 

A abertura da Consulta Pública MME nº 
56/2018, cujo objeto é obter subsídios para 
aperfeiçoar o ato normativo que "Estabelece 
Diretrizes para o Planejamento da 
Transmissão de Energia Elétrica".  

 

A Portaria MME nº 386/2018, publicada em 12.09.2018, divulgou a instauração da 
Consulta Pública MME nº 56/2018, cujo objeto é obter subsídios para aperfeiçoar o ato 
normativo que "Estabelece Diretrizes para o Planejamento da Transmissão de Energia 
Elétrica". 

O período de contribuição da Audiência Pública será de 12.09.2018 e 15.10.2018. 

O objetivo da Consulta Pública é contar com a participação da sociedade e dos agentes 
de mercado, tendo em vista a relevância do tema.  

É essencial a análise e contribuições dos agentes interessados, pois a Consulta Pública é 
a oportunidade dos agentes de enviarem contribuições visando o aprimoramento do 
Planejamento de Transmissão no país.  

Em resumo, a minuta de Portaria disponibilizada na Consulta Pública apresenta as 
diretrizes para a elaboração do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica, 
desde a concepção dos estudos de planejamento da transmissão até a realização dos 
leilões para a ampliação dos sistemas de transmissão, bem como para a autorização de 
reforços e melhorias em instalações de transmissão existentes.  

Ou seja, os agentes de transmissão serão impactados diretamente pelos comandos 
previstos no ato normativo, sendo essencial sua participação na referida Consulta 
Pública. 

Os agentes deverão apresentar suas contribuições no site do MME, mediante cadastro 
no link a seguir: Contribuições CP nº 56/2018.  

A Área de Energia da TOMASA permanece à disposição para auxiliar as 
empresas e associações de classe que queiram mais informações sobre o 
assunto aqui abordado. 


