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DECLARAÇÃO

Processo nº 48360.000183/2021-33
Interessado: Departamento de Planejamento Energético
Assunto: Consulta Pública do Plano de Outorgas de transmissão de Energia Elétrica (POTEE) 2021.
1.
A Portaria nº 557/GM/MME, de 8 de outubro de 2021 publicada no DOU em 13 de outubro de 2021, instituiu
a divulgação, para Consulta Pública por um período de vinte dias, do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
(POTEE). A Consulta Pública e seus arquivos foram disponibilizados no Portal do MME no dia 14 de outubro de 2021.
2.
Considerando-se que a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos são contados em dias corridos,
excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 66, §2º) e a prorrogação do prazo até o primeiro dia útil
seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal (art. 66
§1º), informo que a Consulta Pública em tela estará aberta a contribuições do dia 14 de outubro de 2021 ao dia 03 de
novembro de 2021, totalizando vinte dias corridos.
Atenciosamente,
(assinado digitalmente)
KARINA ARAÚJO SOUSA
Assessora Técnica
Documento assinado eletronicamente por Karina Araujo Sousa, Assessor(a) Técnico(a), em 13/10/2021, às 16:45,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0554978 e o código CRC
14E51AC9.
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