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PAUTA DE REUNIÃO – SCT Abast

Apresentação do novo Coordenador do SCT Abastecimento e equipe de trabalho
aos representantes das entidades e agentes participantes
Metodologia de Trabalho a ser desenvolvida pelo SCT Abastecimento (reuniões
específicas com envolvidos - entidades e agentes - e um workshop ao final do
semestre, antes da reunião com CT-CB)

Status das ações desenvolvidas e em desenvolvimento
Proposta de Plano de Ação para 1º Semestre/2018, incluindo cronograma de
reuniões e temas a serem abordados
Avaliação de eventuais novas propostas das entidades e agentes presentes

Ações – SCT Abast
Ação

Situação

Perspectivas

Revisão do marco legal de
importação

Em trâmite interno para abertura de
consulta pública

Consulta e Audiência Pública no
2º tri 2018

Revisão da resolução
sobre autorização de
instalações (RANP 42/11)

Minuta em trâmite interno

Publicação 4º tri 2018

Revisão do marco legal de
distribuição (RANP 58/14)

Iniciado. Reuniões internas para definição
de objetivos regulatórios

Definições internas no 2º tri
2018. Workshop com mercado
3º tri 2018

Aprimoramento dos
mecanismos de
monitoramento

Implantação do Sistema LUPA de auditoria
do SIMP em todos os mercado regulados

Continuidade do
monitoramento

Divulgação de
informações

Divulgados boletins de mercado:
•Boletim de Lubrificantes (fev/2017)
•Boletim de Comércio Exterior (jun/2017)
•Boletim de TRR (fev/2018)

Publicação de outros boletins.
Solventes em elaboração;
Demais mercados em seguida.

Iniciativas de fomento a
investimentos

Publicação “Oportunidades na produção e
no abastecimento de combustíveis no
Brasil”.
Workshops de GLP e Comb. de Aviação.

Continuidade da Iniciativa
Combustível Brasil;
Avanço nas licitações portuárias

Ações Regulatórias alinhadas ao Mapa
Estratégico da ANP
(1) Atualizar a regulamentação da ANP, minimizando
barreiras ao investimento e reduzindo os custos imposto
pela regulação.
(2) Aprimorar a qualidade regulatória tendo como foco a
simplificação administrativa e a livre concorrência,
preservando os interesses
da sociedade.

Ação Regulatória 1.1

COMÉRCIO EXTERIOR
Uniformização: (i) dos requisitos de autorização e
(ii) do tratamento adminis-trativo dos pedidos de
importação e exportação analisados pelo
Siscomex.

HISTÓRICO E PRÓXIMOS PASSOS
(Comércio Exterior)

Data
Dez/17 – Jan/18
Fev – Mar/18
Abr/18

Evento
Consulta Interna na ANP
Análise interna das contribuições recebidas
internamente
Seminário Interno de apresentação da Minuta

Abr – Mai/18

Aprovações Internas

Mai – Jun/18

Período provável de Consulta Pública

Jun/18

Data provável de realização da Audiência Pública

Jul – Ago/18

Análise interna das contribuições recebidas do mercado

Ago – Set/18

Aprovações internas e provável publicação

Ações Regulatórias 1.4 e 1.6

INSTALAÇÕES
Simplificação da Resolução ANP nº 42/2011, mediante
a retirada de requisitos de engenharia que não
possuem função regulatória ou que não tragam
incrementos à segurança operacional das bases e
instalações de armazenamento e distribuição.

HISTÓRICO E PRÓXIMOS PASSOS
(Instalações de engenharia)

Data

Evento

Jan – Abr/18

Estudos internos de engenharia e construção de minuta
preliminar

Abr – Jun/18

Adequação jurídico-regulatória da minuta

Jun/18

Seminário Interno para apresentação das propostas às
outras UORGs

Jul/18

Workshop sobre as propostas de alteração da RANP
42/2011

Jul – Ago/18

Consolidação das necessidade de revisão e proposta de
minuta à Diretoria Colegiada

Ago – Set/18

Período provável para realização de Consulta e
Audiência Pública

Set – Dez/18

Aprovações internas e provável publicação

Ação Regulatória 1.7

DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Novo marco regulatório de distribuição de combustíveis
líquidos, a fim de adequar a resolução ao novo cenário e
conjuntura econômica visando à ampliação dos mercados
regionais de distribuição de combustíveis líquidos,
à simplificação dos trâmites burocráticos para
obtenção de AEA e à segurança do abastecimento.

HISTÓRICO E PRÓXIMOS PASSOS
(Distribuição de combustíveis líq.)

Data
Abr - Jul/18

Evento
Estudos internos à SDL

Ago/18

Seminário Interno para apresentação das propostas às
outras UORGs

Set/18

Workshop sobre as propostas de alteração da RANP
58/2014

Set – Out/18

Consolidação das necessidade de revisão e proposta de
minuta à Diretoria Colegiada

Nov – Dez/18

Período provável para realização de Consulta e
Audiência Pública

Jan – Mar/19

Aprovações internas e provável publicação

Ação Regulatória 1.7

ETANOL
Atualização do Marco Regulatório do Etanol, incluindo
a Resolução ANP nº 67/2011 que regulamenta os
contratos de fornecimento de etanol e os estoques de
etanol anidro.

HISTÓRICO E PRÓXIMOS PASSOS
(Marco Regulatório do Etanol)

Data

Evento

Jul /17 – Ago/2017 Consulta e Audiência Pública 19/2017
Set/17 – Out/17

Análise interna das contribuições recebidas na Consulta
e Audiências Públicas 19/2017

Nov/17

Apresentação da Minuta e justificativas regulatórias

Dez/17

Publicação da Lei do RenovaBio (13.576/2017)

Jan/18 – Fev/18
Fev/18
Mai/18 – Ago/18

Estudos de readequação da ação regulatória
Publicação da RANP 719/2018
Estudos de readequação da ação regulatória

Outras Ações Regulatórias

SIMPLIFICAÇÃO REGULATÓRIA
Revisão pontual de marcos regulatórias a fim de simplificar
a burocracia inerente a obtenção de autorizações junto
à ANP.

HISTÓRICO E PRÓXIMOS PASSOS
(Marco Regulatório do Etanol)

 RANP 10/2016 – TRRNI
→Adequação à realidade do mercado
→Audiência pública: junho/2018 (previsão)

 RANP 41/2013 – Revenda Varejista
→Ajustes pontuais para melhor exequibilidade
→Estudos internos em curso

 RANP 33/2007 – Leilões de Biodiesel
→Revisão do marco regulatório após revisão da Portaria
MME nº 476/2012

 RANP 17/2004 – Envio de Informações (SIMP)
→Publicação: maio/2018 (previsão)

DÚVIDAS, PERGUNTAS E
SUGESTÕES

