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DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE ENGENHARIA
DE OUTORGAS

PORTARIA No- 13, DE 8 DE OUTUBRO DE 2009

O COORDENADOR-GERAL DE ENGENHARIA DE OU-
TORGAS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53000.039201/2009, resolve:

Aprovar o local de instalação da estação e a utilização dos
equipamentos da TV RECORD DE FRANCA S/A, autorizada a exe-
cutar o Serviço de Retransmissão de Televisão, ancilar ao Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens, em caráter primário, no município
de Ituverava, Estado de São Paulo, utilizando o canal 29+ (vinte e
nove decalado para mais).

LUCIANO ALVES CORGOSINHO

Dados sobre Aquisições de Bens e Serviços:
Inserção de dados relativos aos fornecedores de bens e ser-

viços e discriminação dos processos de processos de aquisição tanto
licitadas quanto sob dispensa de licitação.

Dados sobre o Patrimoniamento de Bens:
Inserção de dados referentes ao processo de patrimoniamento

de bens para a instituição executora, englobando a caracterização dos
bens patrimoniados, a forma de patrimoniamento adotada e a unidade
responsável, na instituição executora, pela realização do processo.

Dados sobre Repasses Financeiros e a Situação Orçamentária
do Projeto:

Fornecimento de dados referentes a repasses financeiros, tais
como a identificação da(s) fonte(s) financiadora(s), valores repas-
sados e a periodicidade de repasses. Quanto à situação orçamentária,
provimento de dados para composição de visões ou extratos dos
valores disponíveis, comprometidos e desembolsados no projeto, dis-
criminados, dentro de cada visão, por grupos de destinação, tais como
viagens, contratações de consultores e aquisição de bens e serviços,
dentre outros.

Segurança e Controle de Acesso a Informações
O SIGAP disponibiliza uma série de controles para restrição

de acesso a informações para usuários e grupos de usuários. Assim,
dependendo do usuário que necessite acessar a informação, este a
receberá com menor ou maior nível de detalhamento em relação a
outro usuário que esteja visualizando um mesmo relatório. Vale lem-
brar que um Organismo Internacional, Instituição Executora ou Pro-
jeto não visualiza dados de outros Organismos, Instituições ou Pro-
jetos. Cada instituição ou projeto definirá seus usuários e quais in-
formações poderão ser acessadas dentro de seu(s) projeto(s) espe-
cífico(s).

Além de restrições no acesso às informações de competência
do Organismo Internacional, da Instituição Executora e do Projeto é
possível, dentro de cada uma dessas competências, a determinação de
níveis de acesso às informações tendo por base os privilégios de
determinado(s) usuário(s). Com isso, de acordo com os interesses do
projeto, por exemplo, determinada pessoa que pertença a um grupo
geral terá menos detalhes em um relatório do que aquela que pertença
a grupos específicos, como o de gerentes e diretores.

Os parâmetros utilizados para a restrição das informações
são dinâmicos. Isto significa que, a qualquer momento, esses pa-
râmetros podem ser modificados e um usuário que não visualizava
determinada informação passe a vê-la, em poucos segundos, caso seja
necessário.

O usuário responsável pelo provimento das informações do
projeto receberá um login e uma senha únicos, que habilitarão seu
acesso às aplicações que compõem o SIGAP a partir do portal da
Agência Brasileira de Cooperação (www.abc.gov.br/sigap). Nesse
mesmo endereço poderá ser realizado o download de manuais es-
pecíficos, contendo instruções detalhadas de preenchimento.

Cabe às entidades executoras de projetos de cooperação in-
ternacional, acompanharem as informações em geral sobre o sistema
SIGAP por meio do portal www.abc.gov.br/sigap.

(*) Publicado nesta data por ter sido omitido do DOU no- 206, de 28-
10-2009, Seção 1, pág. 67.

V - o percentual mínimo de energia hidrelétrica a ser des-
tinada ao mercado regulado, de que trata o art. 3o, § 2o, da Lei no

10.848, de 15 de março de 2004, será igual a:
a) noventa por cento, caso não haja participação de Au-

toprodutores da Sociedade de Propósito Específico - SPE; ou
b) setenta por cento, desde que haja participação de Au-

toprodutores na SPE, sendo que a parcela de energia a ser destinada
a estes agentes será de no mínimo dez por cento;

VI - não serão imputados ao vencedor da licitação os custos
relativos à eventual construção de obras de navegabilidade, à exceção
das obras previstas no projeto de viabilidade aprovado pela ANE-
EL;

VII - assegurar o direito de participação de entidades de
previdência complementar;

VIII - assegurar que o Poder Concedente autorizará a as-
sunção do controle da concessionária por seus financiadores para
promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da
prestação dos serviços, nos termos do § 2o do art. 27 da Lei no 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995;

IX - a inversão da ordem das Fases de Habilitação e Jul-
gamento, nos termos do art. 18-A da Lei no 8.987, de 1995;

X - os valores de Taxa Equivalente de Indisponibilidade
Forçada - TEIF e de Indisponibilidade Programada - IP, acordados
entre o Ministério de Minas e Energia - MME, a Empresa de Pesquisa
Energética - EPE e a ANEEL;

XI - o número de Grupos Turbina/Gerador que deverá operar
como compensador síncrono;

XII - alterações relativas às restrições operativas hidráulicas
devidas ao Hidrograma Ecológico, de vazões obrigatórias a serem
mantidas no trecho da Volta Grande do Xingu e as vazões mínimas
dos canais, consideradas no cálculo da garantia física de energia não
ensejarão revisão da garantia física após o Leilão.

Parágrafo único. A aplicação de penalidades, prevista no
inciso III do caput, consiste, além daquelas regulamentadas pela
ANEEL, na redução de garantia física equivalente da 1ª Unidade
Geradora, para cada uma das Unidades Geradoras que não entrar em
operação comercial após a entrada da última Unidade Geradora que
agregue garantia física à UHE Belo Monte.

Art. 3o Deverá ser constituída, antes da Outorga da Con-
cessão para Uso de Bem Público do Aproveitamento referido no art.
1o, uma Sociedade de Propósito Específico - SPE, preferencialmente
sob a forma de Sociedade Anônima - S.A., no caso do vencedor da
licitação ser Consórcio, Fundo de Investimentos, Empresa Estrangeira
ou Entidade de Previdência Complementar, entre outros.

§ 1o A participação acionária direta conjunta de fornecedores
e construtores não será superior a:

a) quarenta por cento no Consórcio participante do Leilão;
e

b) vinte por cento na Sociedade de Propósito Específico.
§ 2o Poderá, a critério exclusivo do vencedor da licitação,

haver o ingresso de sócios estratégicos, incluindo, entre outros, En-
tidades de Previdência Complementar e Empresa Estatal, na com-
posição acionária da SPE, mediante prévia autorização da ANEEL.

§ 3o A SPE de que trata o caput deverá atender, no mínimo,
aos seguintes padrões de Governança Corporativa exigidos no Novo
Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA:

I - transparência na gestão da SPE;
II - quórum qualificado para decisões estratégicas, inclusive

para celebração de contratos ou de transações envolvendo a SPE e
suas partes relacionadas, entendidas como:

a) qualquer acionista ou quotista com mais de cinco por
cento do capital social da SPE;

b) quaisquer administradores da Companhia efetivos ou su-
plentes, bem como seus respectivos cônjuges e parentes até o 4o grau;
e

c) quaisquer sociedades controladas, controladoras, coligadas
ou sob controle comum de qualquer das pessoas indicadas nas alíneas
acima;

III - vedação da estipulação de direito de veto em favor dos
fornecedores e construtores envolvidos no empreendimento;

IV - indicação de conselheiros proporcionalmente à parti-
cipação social da SPE com pelo menos vinte por cento de con-
selheiros independentes;

V - impedimento de voto em situações de conflito de in-
teresses por parte dos acionistas controladores; e

VI - quando constituída na forma de Sociedade Anônima,
manter compromisso de:

a) que os acionistas integralizem apenas ações ordinárias;
b) realizar oferta pública de ações; e
c) garantir aos acionistas minoritários a venda conjunta, em

caso de alienação do controle da Companhia, pelo mesmo preço por
ação oferecido aos acionistas controladores (tag along de cem por
cento).

Art. 4o A demanda de consumo de energia elétrica a ser
atendida pela geração da UHE Belo Monte, a partir de 2014, será
definida a partir das Declarações de Necessidade de Compra de Ener-
gia Elétrica apresentadas para o Leilão de Compra de Energia Elétrica
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração, denominado
"A-5", de que trata a Portaria MME no 345, de 18 de setembro de
2009.

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN
Interino

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA DE 23 DE OUTUBRO DE 2009
(Publicada no DOU de 28-10-2009)

ANEXO I(*)

Considerando os enfoques ou aspectos apresentados pela
Portaria nº 717 de 09 de dezembro de 2006, nos termos do Decreto nº
5.151 de 22 de julho de 2004, que contextualizam o acompanhamento
de projetos de cooperação técnica a ser realizado pela Agência Bra-
sileira de Cooperação, foram concebidos a estrutura, os modos de
acesso, os meios utilizados e a periodicidade de envio de dados para
os diversos perfis de indivíduos que interagem com o SIGAP, na
esfera dos projetos de cooperação, seja inserindo dados ou consu-
mindo informações.

Imediatamente após a aprovação da proposta consubstan-
ciada no documento de projeto, deverá ser realizado o Plano de
Execução do Projeto (PEP), no qual são programadas todas as metas
físicas e respectivos prazos estimados, por meio de indicadores a
serem estabelecidos para cada resultado a ser alcançado ao longo da
execução do projeto, conforme a matriz lógica presente no documento
em questão. Toda a programação do Plano de Execução do Projeto
subsidiará a realização dos relatórios de progresso semestrais.

O acompanhamento referente ao aspecto técnico é coberto
pelo Relatório de Progresso Eletrônico (RPE), a ser preenchido se-
mestralmente por todos os projetos, com base no planejamento rea-
lizado na etapa anterior (PEP).

O escopo de informações a serem preenchidas no RPE
abrange a síntese cadastral do projeto, a descrição dos beneficiários
das ações desempenhadas, a abrangência geográfica dos resultados, a
avaliação semestral das metas programadas, a descrição dos impactos
sócio-econômicos registrados e também uma visualização sintética
das informações orçamentárias.

O acesso à aplicação para preenchimento do Plano de Exe-
cução do Projeto - PEP e também do Relatório de Progresso Ele-
trônico - RPE se dará por meio do portal do Sistema de Informações
Gerenciais de Acompanhamento de Projetos - SIGAP
( w w w. a b c . g o v. b r / s i g a p ) .

No tocante aos demais aspectos (administrativo, orçamen-
tário, financeiro, contábil e patrimonial), os dados requeridos sobre a
execução deverão ser enviados mensalmente, por meio de um dos
modos discriminados abaixo:

1)Extração e disponibilização automatizada, a partir das ba-
ses de dados das aplicações mantidas pelo organismo internacional ou
pela instituição executora do projeto, em conformidade com um con-
junto de leiautes que especificarão o formato dos arquivos a serem
obtidos;

2)Acesso à aplicação SIGAP - Envio de Dados, a partir do
portal do SIGAP mantido pela Agência Brasileira de Cooperação
(www.abc.gov.br/sigap), para preenchimento de formulários eletrô-
nicos específicos;

Tanto os leiautes para extração automatizada quanto os for-
mulários para preenchimento manual encontram-se organizados, de
modo geral, sob os seguintes contextos:

Dados Referenciais do Projeto:
Complementação e/ou atualização dos dados cadastrais do

projeto, referentes aos responsáveis pela direção e execução do pro-
jeto na esfera do organismo e da instituição executora, à ocorrência
de revisões e também aos subtotais originalmente orçados por grupos
principais de destinação.

Dados de Agências Implementadoras:
Fornecimento de dados referentes à agência implementadora,

quando for utilizado tal recurso.
Dados relativos ao Cadastro e à Contratação de Consul-

tores:
Inserção de dados cadastrais e relativos à regularidade do

processo de contratação de consultores, bem como ao acompanha-
mento da execução dos contratos.

Dados referentes a Viagens Realizadas:
Provimento de dados concernentes às viagens realizadas,

além da identificação dos beneficiários e dos valores de viagens e
diárias, da(s) agência(s) de viagens e da(s) companhia(s) de transporte
(aéreo, terrestre, marítimo ou fluvial) utilizada(s).

Ministério das Relações Exteriores
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 417, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DE MINAS E
ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo
único, incisos II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos arts. 18, 19 e 20 do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004,
resolve:

Art. 1o Aprovar as diretrizes para o Leilão de Compra de
Energia Elétrica Proveniente da Usina Hidrelétrica denominada UHE
Belo Monte, a ser promovido, direta ou indiretamente, pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Parágrafo único. O Leilão previsto no caput deverá ser rea-
lizado no dia 21 de dezembro de 2009, em ambiente fechado, e seus
atos de negociação deverão ser realizados em plataforma operacional
a ser disponibilizada em Rede Privada de Computadores.

Art. 2o Caberá à ANEEL elaborar o Edital e o respectivo
Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado -
CCEAR, bem como adotar as medidas necessárias para a promoção
do Leilão de que trata o art. 1o, nos quais deverão estar previstos:

I - a energia elétrica proveniente da UHE Belo Monte será
objeto de CCEAR, na modalidade por quantidade de energia, com
prazo de duração de trinta anos e início de suprimento em 2014;

II - a entrada em operação comercial das Unidades Ge-
radoras do empreendimento a ser licitado deverá ocorrer durante os
anos subsequentes ao início da entrega da energia contratada, ficando
assegurada a contratação de toda a parcela da garantia física pro-
veniente do respectivo empreendimento a ser destinada ao Leilão de
que trata o art. 1o, no Ambiente de Contratação Regulada - ACR,
durante todo o período de Motorização da Usina;

III - haverá a aplicação de penalidades no caso da não
entrada em operação comercial de todas as Unidades Geradoras nas
datas previstas no cronograma do empreendimento constante do Edi-
tal, devendo tais penalidades atingir a redução proporcional da ga-
rantia física do empreendimento e podendo até mesmo ensejar a
caducidade da concessão;

IV - as obrigações de entrega de energia elétrica, disci-
plinadas no CCEAR, deverão ser compatíveis com o cronograma de
entrada em operação comercial das Unidades Geradoras do empre-
endimento;

Ministério de Minas e Energia
.
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