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ARTIGO V
USO DOS FUNDOS

1. Os fundos fornecidos pela CPLP no âmbito deste Pro-
tocolo serão utilizados exclusivamente para cobrir os custos diretos
estabelecidos no Documento de Projeto.

2. Fundos alocados para uma rubrica orçamental
não serão transferidos para outra rubrica sem aprovação expressa da
C P L P.

3. Todos os materiais, equipamentos, instrumentos e serviços
adquiridos ou alugados com fundos fornecidos pela CPLP serão uti-
lizados exclusivamente para implementação do Projeto, salvo au-
torização expressa da CPLP em contrário.

4. A aquisição de bens e serviços com fundos da
CPLP será feita de acordo com as normas da CPLP.

ARTIGO VI
CONTABILIDADE, REGISTROS E RELATÓRIOS

1. A entidade Executora brasileira e a CPLP man-
terão rigoroso controle orçamental sobre fundos destinados ao Pro-
jeto.

2. A CPLP notificará regularmente a Entidade
Executora brasileira sobre a quitação das Autorizações de Pagamen-
tos.

3. Ao final do Projeto, ou de acordo com solicitação da
CPLP, as contas deverão ser auditadas pelos procedimentos previstos
nos regulamentos da CPLP e em conformidade com as leis e re-
gulamentos vigentes na República Federativa do Brasil.

4. A Entidade Executadora brasileira manterá registros e
procedimentos apropriados para monitorar o progresso físico, técnico
e financeiro do Projeto, bem como para identificar os bens e serviços
adquiridos por meio dos fundos da CPLP.

5. A Entidade Executadora brasileira submeterá à CPLP um
Relatório de Progresso do Projeto até seis (6) meses após a assinatura
do presente Protocolo de Cooperação. O Relatório conterá as in-
formações sobre a execução física e financeira do Projeto, segundo
estabelecido pelo Manual de Orientação para Projetos Apoiados pelo
Fundo Especial. Qualquer atraso ou obstáculo à implementação do
Projeto, que possa colocá-lo em risco, será prontamente comunicado
à CPLP pela Entidade Executora.

6. A Entidade Executora brasileira submeterá à CPLP, no
prazo máximo de até dois (2) meses após o término do Projeto, um
Relatório Final de acordo com o modelo indicado no Manual de
Orientação para Projetos Apoiados pelo Fundo Especial.

7. Se as despesas do Projeto financiadas pela CPLP forem
menores que aquelas estabelecidas no orçamento indicado neste Pro-
tocolo, o saldo remanescente, inclusive juros e correções, será re-
convertido ao Fundo Especial.

ARTIGO VII
PUBLICAÇÕES E RELATÓRIOS

1. Todas as publicações e relatórios que resultem do trabalho
no âmbito do Projeto conterão referência ao papel da CPLP na sua
implementação e declaração de que são parte da documentação pro-
duzida em um conjunto aprovado pela CPLP. As capas de todas as
publicações nomearão a CPLP e as Entidades Coordenadora e Exe-
cutora e exibirão seus logotipos.

2. A Entidade Executora brasileira fornecerá à CPLP duas
(2) cópias do Relatório Final, impressas em papel, e uma cópia
eletrônica correspondente.

ARTIGO VIII
SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO

1. No caso de descumprimento de cláusulas ou dispositivos
do presente Protocolo de Cooperação, ou da verificação de indícios
que possam prejudicar ou impossibilitar o regular desenvolvimento do
Projeto, a CPLP poderá, após consulta com o Governo brasileiro,
suspender a quitação de novas Autorizações de Pagamento.

2. Se o financiamento do Projeto for suspenso pela CPLP, a
Entidade Executora não incorrerá em quaisquer despesas adicionais
relacionadas às atividades, bens ou serviços financiados pela CPLP. A
Entidade Executora guardará todos os bens adquiridos com fundos da
CPLP e notificará imediatamente entidades subcontratadas, cujos ser-
viços sejam pagos com fundos da CPLP, para suspender suas ati-
vidades.

3. O término da suspensão ao financiamento será negociado
diretamente entre as Partes, por via diplomática.

ARTIGO IX
EMENDAS E MODIFICAÇÕES

Este Protocolo poderá ser emendado ou modificado por con-
sentimento mútuo das Partes, por escrito e por via diplomática.

ARTIGO X
VIGÊNCIA

O presente Protocolo entrará em vigor na data de assinatura
e terá vigência de vinte e quatro (24) meses, sendo renovado au-
tomaticamente, até o cumprimento de seus objetivos, salvo mani-
festação contrária de qualquer das Partes.

ARTIGO XI
TÉRMINO

1. A CPLP poderá, por comunicação escrita e de forma
fundamentada, revogar a aprovação e cessar o financiamento do Pro-
jeto, em particular nos casos em que julgar que:

a) Os recursos financeiros destinados ao Projeto
estiverem mal aplicados, comprometendo o alcance dos seus ob-
jetivos;

b) Os meios e/ou o pessoal envolvidos na implementação do
Projetos estejam sendo mal utilizados, comprometendo o alcance dos
seus objetivos;

c) A aprovação do Projeto e seu financiamento não mais
atenderem aos objetivos deste Protocolo.

2. Qualquer das Partes poderá, a qualquer momento, notificar
a outra de sua intenção de desconstituir o presente Protocolo, por
escrito e por via diplomática. O término surtirá efeito trinta (30) dias
após a data da notificação.

3. No caso de desconstituição, as Partes realizarão balanço
das respectivas atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto até a
data do seu encerramento, bem como estabelecerão os procedimentos
de conclusão de contratos e obrigações em vigência e de eventual
ressarcimento, ou complementação de recursos, em conformidade
com as respectivas legislações internas das Partes.

ARTIGO XII
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Qualquer controvérsia relativa à interpretação ou à imple-
mentação deste Protocolo será resolvida amigavelmente, por consulta
ou negociação direta entre as Partes, por via diplomática.

Feito em Lisboa, em 2 de março de 2011, em dois exem-
plares originais em língua portuguesa, sendo ambos autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil

MARCO FARANI
Diretor da ABC

Pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

DOMINGOS SIMÕES PEREIRA
Secretário Executivo da CPLP

".......
25. Para o cálculo da taxa média de depreciação das ins-

talações, devem-se utilizar as taxas anuais de depreciação definidas
na Tabela XVI do anexo ao Manual de Controle Patrimonial do Setor
Elétrico - MCPSE, aprovado pela Resolução Normativa ANEEL nº
367, de 2 de junho de 2009, e demais revisões.

.......
28. O Custo Anual de Aluguéis (CAL) é calculado conforme

a equação abaixo:
.......
VU: Vida útil. Considera-se o valor definido na Tabela XVI

do anexo ao Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico -
MCPSE, sendo 75% referente ao TUC (Tipo de Unidade de Cadastro)
"230.01 - Equipamento Geral - móveis e utensílios"; e 25% referente
ao TUC "215.09 - Edificação - outras"

.......
29. O Custo Anual de Veículos (CAV) é calculado conforme

a equação abaixo:
.......
VU: Vida útil. Considera-se o valor definido na Tabela XVI

do anexo ao Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico -
MCPSE, referente ao TUC "615.01 - Veículos".

.......
30. O Custo Anual de Sistemas de Informática (CAI) é

calculado conforme a equação abaixo:
.......
VU: Vida útil. Considera-se o valor definido na Tabela XVI

do anexo ao Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico -
MCPSE, sendo 70% referente ao TUC "535 - Software"; e 30%
referente ao TUC "235 - Equipamento Geral de Informática"."

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ROMEU DONIZETE RUFINO

SECRETARIA EXECUTIVA DE LEILÕES

D E S PA C H O S
Em 20 de novembro de 2015

Nº 3.764 - O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LI-
CITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL, no uso das atribuições conferidas pelas Portarias ANEEL nº

3677, de 25 de agosto de 2015 e nº 3.700, de 15 de setembro de
2015, considerando o que consta do Processo nº 48500.006768/2014-
96 e o disposto no item 4.2.7.2 do Edital, decide pela habilitação das
seguintes proponentes vencedoras no Leilão nº 04/2015-ANEEL (A-
3/2015):

Seq. Ti p o Empreendimento Ve n d e d o r a
1 PCH Das Pedras Euclides Maciel Energética S.A.
2 PCH Jacaré PCH Jacaré S.A.
3 PCH Senhora do Porto PCH Senhora do Porto S.A.

Nº 3.772 - O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LI-
CITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 3.677, de

25 de agosto de 2015, considerando o que consta do Processo nº
48500.002243/2015-62, resolve: (i) conhecer, por tempestiva, da im-
pugnação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pela
Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina e, no mérito, negar-
lhe provimento; e (ii) encaminhar o processo para julgamento final da
impugnação pela Diretoria da ANEEL, nos termos do § 3º do art. 41
da Lei no 8.666/1993.

Nº 3.773 - O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LI-
CITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 3.677, de

25 de agosto de 2015, considerando o que consta do Processo nº
48500.002243/2015-62, resolve: (i) conhecer, por tempestiva, da im-
pugnação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pelo
Município de Castilho/SP e, no mérito, negar-lhe provimento; e (ii)
encaminhar o processo para julgamento final da impugnação pela
Diretoria da ANEEL, nos termos do § 3º do art. 41 da Lei no

8.666/1993.

Nº 3.774 - O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LI-
CITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 3.677, de
25 de agosto de 2015, considerando o que consta do Processo nº
48500.002243/2015-62, resolve: (i) conhecer, por tempestiva, da im-
pugnação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pela
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ilha Solteira/SP e, no
mérito, negar-lhe provimento; e (ii) encaminhar o processo para jul-
gamento final da impugnação pela Diretoria da ANEEL, nos termos
do § 3º do art. 41 da Lei no 8.666/1993.

Nº 3.775 - O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LI-
CITAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 3.677, de

25 de agosto de 2015, considerando o que consta do Processo nº
48500.002243/2015-62, resolve: (i) conhecer, por tempestiva, da im-
pugnação ao Edital do Leilão n. 12/2015-ANEEL formulada pelo
Departamento Hidroviário da Secretaria Estadual de Logística e
Transportes do Governo do Estado de São Paulo - DH/SP e, no
mérito, negar-lhe provimento; e (ii) encaminhar o processo para jul-
gamento final da impugnação pela Diretoria da ANEEL, nos termos
do § 3º do art. 41 da Lei no 8.666/1993.

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 686,
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015

Aprova o Submódulo 2.3 dos Procedimen-
tos de Regulação Tarifária - PRORET, que
define a metodologia de Base de Remu-
neração Regulatória das concessionárias de
distribuição de energia elétrica.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o
disposto no art. 9º, § 2º, e art. 29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, no art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com
redação dada pelo art. 9º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,
com base no art. 4º, inciso X, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de
outubro de 1997, o que consta do Processos nº 48500.002748/2014-
46, e considerando que:

as respostas e comentários às contribuições apresentadas na
Audiência Pública n.º 23/2014 contribuiram para o aperfeiçoamento
deste ato regulamentar, resolve:

Art. 1º Aprovar a nova versão do Submódulo 2.3 dos Pro-
cedimentos de Regulação Tarifária - PRORET, que trata da me-
todologia de Base de Remuneração Regulatória das concessionárias
de distribuição.

§ 1º A data inicial de aplicação do Banco de Preços Re-
ferenciais será 1º de junho de 2016.

§ 2º O Submódulo de que trata o caput está disponível no
endereço SGAN - Quadra 603 - Módulos I e J - Brasília - DF, bem
como no endereço eletrônico www.aneel.gov.br.

Art. 2º Alterar o Submódulo 2.1 dos Procedimentos de Regu-
lação Tarifária - PRORET, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Ministério de Minas e Energia
.

annysantos
Realce




