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Ministério de Minas e Energia
.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

RESOLUÇÃO NORMATIVA No- 667, DE 23 DE JUNHO DE 2015

Altera o Regimento Interno aprovado pela
Portaria MME nº 349, de 28 de novembro
de 1997.

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 nos arts. 7°, inciso X, e 25, inciso III, do Regimento Interno
aprovado pela Portaria MME nº 349, de 28 de novembro de 1997, o
que consta do Processo nº 48500.002093/2015-97, resolve:

Art. 1° Alterar o Regimento Interno Anexo à Portaria MME
nº 349, de 28 de novembro de 1997, publicada no DOU nº 233, de 2
de dezembro de 1997, seção 1, página 28286, modificado pelas Re-
soluções Normativas nº 267, de 13 de julho de 2001, nº 116, de 29 de
novembro de 2004, nº 249, de 30 de janeiro de 2007, nº 356, de 2 de
março de 2009, nº 503, de 7 de agosto de 2012, e nº 645, de 19 de
dezembro de 2014, cujo inciso XVIII, do art. 23 passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art.
23.......................................................................................................

XVIII - Comunicação e Relações Institucionais -- relacio-
namento institucional com órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, entidades e autoridades, nacionais e estrangeiras; go-
vernança da descentralização de atividades junto aos estados da fe-
deração; promoção ou participação em eventos; articulação com os
órgãos de imprensa; acompanhamento e análise das matérias vei-
culadas na mídia e prestação de informações aos veículos de co-
municação; comunicação interna, externa e visual; e produção de
material impresso ou digital; e proposição e acompanhamento da
execução do Contrato de Gestão."

Art. 2º As alterações indicadas neste ato entrarão em vigor
na data de sua publicação.

ROMEU DONIZETE RUFINO

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA No- 5.299, DE 23 DE JUNHO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, resolve:

Processo nº 48500.005135/2010-37. Interessado: Agropéu -
Agro Industrial de Pompéu S/A. Objeto: Autorizar a Interessada,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 16.617.789/0001-64, a explorar a
Usina Termelétrica Agropéu, cadastrada sob o Código Único de Em-
preendimentos de Geração (CEG) UTE.AI.MG.032677-1.01, sob o
regime de Produção Independente de Energia Elétrica (PIE), bem
como suas instalações de transmissão de interesse restrito, com
21.600 kW de capacidade instalada, constituída por duas unidades
geradoras, utilizando bagaço de cana como combustível, localizada às
coordenadas 19°15'10,44'' e 44°59'08,83'', no município de Pompéu,
estado de Minas Gerais, bem como estabelecer em 50% (cinquenta
por cento) o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso dos
sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, enquanto a po-
tência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição for menor
ou igual a 30.000 kW. Prazo da outorga: Vigorará pelo prazo de 30
(trinta) anos, a contar da data de publicação desta Resolução Au-
torizativa. A íntegra desta Resolução consta nos autos e encontra-se
disponível no endereço eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca.

ROMEU DONIZETE RUFINO

RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA No- 1.917,
DE 23 DE JUNHO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV,
do Regimento Interno da ANEEL, resolve:

Processo nº 48500.000314/2015-92. Interessados: concessio-
nárias de transmissão, concessionárias de distribuição, consumidores
e autoprodutores de energia, centrais geradoras, importadores e ex-
portadores de energia, Itaipu Binacional, Operador do Sistema Elé-
trico Nacional - ONS, UTE ERB Candeias, e agentes do Setor. Ob-
jeto: Estabelece os valores das Tarifas de Uso do Sistema de Trans-
missão - TUST; da Tarifa de Transporte de Itaipu; da TUST Encargos
- Conta de Desenvolvimento Energético - CDE; dos encargos anuais
de uso do sistema de transmissão associado aos componentes ta-
rifários TUSDg-T e TUSDg-ONS; das Tarifas de Uso das Inter-
ligações Internacionais - TUII; e aprovação da base de dados de
cálculo da TUST para o ciclo tarifário 2015-2016. A íntegra desta
Resolução e de seus anexos encontram-se juntadas aos autos e dis-
poníveis na ANEEL e no endereço eletrônico www.aneel.gov.br/bi-
blioteca.

ROMEU DONIZETE RUFINO

PORTARIA No- 3.599, DE 23 DE JUNHO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições
regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em
vista o disposto no Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010,
no Regimento Interno da ANEEL, na Norma de Organização
ANEEL nº 24, de 19 de setembro de 2006, com revisão

aprovada pela Portaria nº 2.281, de 3 de julho de 2012, bem
como o que consta do Processo nº 48500.002154/2014-35, re-
solve:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo, a terceira revisão das
metas institucionais para o ciclo de avaliação de desempenho ins-
titucional da ANEEL, com vigor de 1º de julho de 2014 a 30 de junho
de 2015, aprovadas pela Portaria nº 3.143, de 25 de junho de 2014, e
revisadas pela Portaria nº 3.382, de 19 de dezembro de 2014 e pela
Portaria nº 3.486, de 10 de março de 2015.

Art. 2º O Anexo desta Portaria encontra-se disponível para
consulta no endereço eletrônico http://www.aneel.gov.br/biblioteca.

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

ROMEU DONIZETE RUFINO

PORTARIA No- 3.600, DE 23 DE JUNHO DE 2015

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 Regimento Interno da ANEEL, na Norma de Organização
ANEEL nº 24, com revisão aprovada pela Portaria nº 2.281, de 3 de
julho de 2012, e no Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, bem
como o que consta do Processo nº 48500.002093/2015-97, resolve:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo, as metas institucionais
para o ciclo de avaliação de desempenho institucional da ANEEL,
que vigorarão de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, aten-
dendo aos preceitos da Norma Organizacional ANEEL nº 24, de 19
de setembro de 2006, aprovada pela Portaria nº 387, de 19 de se-
tembro de 2006, e revisada pela Portaria nº 2.281, de 3 de julho de
2012, que estabelece critérios, procedimentos e mecanismos de Ava-
liação de Desempenho Institucional para fins de gratificação.

Art. 2º As metas de desempenho institucional poderão ser
revistas, a qualquer tempo, mediante proposição do Comitê de Pla-
nejamento Estratégico - CPE e aprovação da Diretoria, na hipótese de
fatores supervenientes que influenciem significativa e diretamente a
sua consecução, desde que a Agência não tenha dado causa a tais
fatores.

Art. 3º O Anexo desta Portaria encontra-se disponível para
consulta no endereço eletrônico http://www.aneel.gov.br.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ROMEU DONIZETE RUFINO

PORTARIA No- 3.601, DE 23 DE JUNHO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, tendo em vista o disposto no art. 16, inciso IV, do Re-
gimento Interno da ANEEL, aprovado pela Portaria MME nº 349, de
28 de novembro de 1997, em conformidade com deliberação da
Diretoria e de acordo com o que consta no Processo nº
48500.005313/2013-72 resolve:

Art. 1º Ratificar, na forma do Anexo 1, o Mapa Estratégico
do Planejamento Estratégico da ANEEL para o Ciclo 2014-2017.

Art. 2º Aprovar, na forma do Anexo 2, a revisão das Ini-
ciativas do Planejamento Estratégico da ANEEL para o Ciclo 2014-
2017.

Art. 3º Os Anexos desta Portaria encontram-se disponíveis
no endereço eletrônico http://www.aneel.gov.br.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ROMEU DONIZETE RUFINO

DESPACHO DO DIRETOR-GERAL
Em 29 de junho de 2015

No- 2.102 - O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, com fulcro no disposto no art. 61 da Lei nº 9.784 de 29 de
janeiro de 1999 e no art. 47 da Norma de Organização ANEEL nº
001, revisada pela Resolução Normativa ANEEL n° 273, de 10 de
julho de 2007, e no que consta no Processo nº 48500.001353/2015-
15, resolve não conceder efeito suspensivo ao Pedido de Recon-
sideração da ATE XXI Transmissora de Energia S.A. interposto em
face da Resolução Autorizativa nº 5.231/2015, a qual autorizou a
Concessionária a implantar reforços em instalação de transmissão sob
sua responsabilidade relacionados ao remanejamento da Linha de
Transmissão LT 230 kV Tucuruí - Altamira, necessário para a im-
plantação da Subestação Xingu 500 kV, por não se encontrarem
presentes os requisitos ensejadores da suspensividade.

ROMEU DONIZETE RUFINO

RETIFICAÇÃO

Na íntegra da Resolução Autorizativa nº 5.270, de 9 junho de
2015, disponível no endereço eletrônico http://www.aneel.gov.br/bi-
blioteca/, constante do Processo nº 48500.004264/2002-91, publicado
no DOU, de 18 de junho de 2015, seção 1, página 73, n°. 114, onde
se lê "por meio da Resolução Autorizativa n° 273, de 18 de junho de
2004(...).", leia-se "por meio da Resolução Autorizativa n° 273, de 21
de junho de 2004(...)".

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES E
AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 29 de junho de 2015

No- 2.105 Processo no 48500.001974/2013-29. Interessado: CPFL
Energias Renováveis S.A. Decisão: (i) alterar, para 30.000 kW, a
potência instalada da UFV Ouro I, objeto do DRO nº 1.425, de 8 de
maio de 2013, localizada no município de Ourolândia, estado da
Bahia; (ii) informar que esta usina está cadastrada com o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) UFV.RS.BA.033951-
2.01.

No- 2.106 Processo no 48500.001975/2013-73. Interessado: CPFL
Energias Renováveis S.A. Decisão: (i) alterar, para 30.000 kW, a
potência instalada da UFV Ouro II, objeto do DRO nº 1.424, de 8 de
maio de 2013, localizada no município de Ourolândia, estado da
Bahia; (ii) informar que esta usina está cadastrada com o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) UFV.RS.BA. 033952-
0.01.

No- 2.107 Processo no 48500.001972/2013-30. Interessado: CPFL
Energias Renováveis S.A. Decisão: (i) alterar, para 30.000 kW, a
potência instalada da UFV Ouro III, objeto do DRO nº 1.423, de 8 de
maio de 2013, localizada no município de Ourolândia, estado da
Bahia; (ii) informar que esta usina está cadastrada com o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) UFV.RS.BA.033953-
9.01.

No- 2.108 Processo no 48500.001973/2013-84. Interessado: CPFL
Energias Renováveis S.A. Decisão: (i) alterar, para 30.000 kW, a
potência instalada da UFV Ouro IV, objeto do DRO nº 1.422, de 8 de
maio de 2013, localizada no município de Ourolândia, estado da
Bahia; (ii) informar que esta usina está cadastrada com o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) UFV.RS.BA.033954-
7.01..

No- 2.109 Processo no 48500.001970/2013-41. Interessado: CPFL
Energias Renováveis S.A. Decisão: (i) alterar, para 30.000 kW, a
potência instalada da UFV Ouro V, objeto do DRO nº 1.421, de 8 de
maio de 2013, localizada no município de Ourolândia, estado da
Bahia; (ii) informar que esta usina está cadastrada com o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) UFV.RS.BA.033955-
5.01.

No- 2.110 Processo no 48500.001971/2013-95. Interessado: CPFL
Energias Renováveis S.A. Decisão: (i) alterar, para 30.000 kW, a
potência instalada da UFV Ouro VI, objeto do DRO nº 1.420, de 8 de
maio de 2013, localizada no município de Ourolândia, estado da
Bahia; (ii) informar que esta usina está cadastrada com o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) UFV.RS.BA.033956-
3.01.

No- 2.111 Processo no 48500.001969/2013-16. Interessado: CPFL
Energias Renováveis S.A. Decisão: (i) alterar, para 30.000 kW, a
potência instalada da UFV Ouro VII, objeto do DRO nº 1.419, de 8
de maio de 2013, localizada no município de Ourolândia, estado da
Bahia; (ii) informar que esta usina está cadastrada com o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) UFV.RS.BA.033957-
1.01

No- 2.112 Processo no 48500.001968/2013-71. Interessado: CPFL
Energias Renováveis S.A. Decisão: (i) alterar, para 30.000 kW, a
potência instalada da UFV Ouro VIII, objeto do DRO nº 1.418, de 8
de maio de 2013, localizada no município de Ourolândia, estado da
Bahia; (ii) informar que esta usina está cadastrada com o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) UFV.RS.BA.033958-
0.01.

No- 2.113 Processo no 48500.001966/2013-82. Interessado: CPFL
Energias Renováveis S.A. Decisão: (i) alterar, para 30.000 kW, a
potência instalada da UFV Ouro IX, objeto do DRO nº 1.417, de 8 de
maio de 2013, localizada no município de Ourolândia, estado da
Bahia; (ii) informar que esta usina está cadastrada com o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) UFV.RS.BA.033959-
8.01.

No- 2.114 Processo no 48500.001967/2013-27. Interessado: CPFL
Energias Renováveis S.A. Decisão: (i) alterar, para 30.000 kW, a
potência instalada da UFV Ouro X, objeto do DRO nº 1.416, de 8 de
maio de 2013, localizada no município de Ourolândia, estado da
Bahia; (ii) informar que esta usina está cadastrada com o Código
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) UFV.RS.BA.033960-
1.01.

No- 2.115X. Processo nº: 48500.002432/2009-97. Decisão: (i) aprovar
os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Jequiriçá, localizado na
sub-bacia 51, bacia hidrográfica do Atlântico Leste, no Estado da
Bahia, de titularidade da empresa BE Empresa de Estudos Ener-
géticos S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 09.144.378/0001-33; (ii)
informar que o interessado titular, citado no item (i), poderá exercer
o direito de preferência preconizado na Resolução ANEEL nº 393, de
4 de dezembro de 1998, referente ao aproveitamento PCH Prazeres,
observado o prazo de 60 dias para publicação deste Despacho para
solicitação do registro e demais condições especificadas na resolução
mencionada.
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