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PORTARIA No- 418, 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, tendo em vista o disposto nos
arts. 19 e 20 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, resolve:

Art. 1º Determinar que será utilizada a Sistemática para o
Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos Em-
preendimentos de Geração, definida no Anexo I da Portaria MME nº
231, de 4 de julho de 2008, denominado "A-5", de acordo com o
disposto no art. 1º da Portaria MME nº 345, de 18 de setembro de
2009.

Art. 2º Exclusivamente para o Leilão "A-5", de 2009, no
tocante à data de início de suprimento e ao Custo Variável Unitário -
CVU, não serão aplicados o disposto nos incisos III e VII do item I

"Definições e Abreviações", do Anexo I à Portaria MME nº 231, de
2008, devendo, para este efeito, serem observadas as seguintes dis-
posições:

I - a data de início de suprimento dos Contratos de Co-
mercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR, decor-
rente do referido Leilão "A-5", será 1º de janeiro de 2014; e

II - o Custo Variável Unitário - CVU, para o Leilão "A-5",
passa a ser definido como o valor, expresso em Reais por Megawatt-
Hora (R$/MWh), necessário para cobrir todos os custos operacionais
do EMPREENDIMENTO, exceto os já cobertos pela RECEITA FI-
XA, o qual deverá ser inferior a R$ 200,00/MWh, conforme es-
tabelecido no art. 4o, § 2º, da Portaria MME nº 345, de 18 de
setembro de 2009, que serve de base para definição da GARANTIA
FÍSICA.

Parágrafo único. As referências ao Leilão de Compra de
Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração,
denominado "A-3", contidas na Sistemática referida no art. 1o desta
Portaria, não valerão para a realização do Leilão "A-5".

Art. 3º O art. 4º da Portaria MME nº 345, de 18 de setembro
de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º ....................................................................................
.................................................................................................
§ 3º O Termo de Compromisso de Compra e Venda de

Combustível ou o Contrato Preliminar, de que trata o art. 5º, § 6º, da
Portaria MME nº 21, de 18 de janeiro de 2008, deverá ser pro-
tocolado na EPE, até as 12 horas do dia 13 de novembro de 2009.

§ 4º O valor do Fator de Conversão " i", para o cálculo do
Custo Variável Unitário - CVU, deverá ser informado à EPE, até as
12 horas do dia 13 de novembro de 2009, conforme instruções a
serem divulgadas no seu sítio.

§ 5º Excepcionalmente para os empreendedores que pre-
tenderem propor a inclusão de aproveitamentos hidrelétricos, as li-
cenças ambientais de que trata o art. 5º, § 3º, inciso XII, da Portaria
MME nº 21, de 18 de janeiro de 2008, deverão ser protocoladas na
EPE, até as 12 horas do dia 3 de dezembro de 2009." (NR)

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

MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN
Interino

Art. 3º Os proprietários das áreas de terra referidas no art. 1º
limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da
servidão constituída, abstendo-se, em conseqüência, de praticar quais-
quer atos que a embaracem ou lhe causem danos, inclusive os de
fazer construções ou plantações de elevado porte.

Art. 4º Fica a Elektro Eletricidade e Serviços S.A.autorizada
a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as
medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Reso-
lução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos
do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 5º Fica a Elektro Eletricidade e Serviços S.A.obrigada a
atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos ad-
ministrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao em-
preendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e
regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção
da linha de transmissão.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

NELSON JOSÉ HÜBNER MOREIRA

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA No- 2.148,
DE 27 DE OUTUBRO DE 2009

Aprova a revisão da configuração dos con-
juntos de unidades consumidoras e estabe-
lece os limites de continuidade dos serviços
de distribuição de energia elétrica, nos seus
aspectos de Duração Equivalente de Inter-
rupção por Unidade Consumidora - DEC e
Freqüência Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora - FEC, para os con-
juntos de unidades consumidoras da área de
concessão da Amazonas Distribuidora de
Energia S/A - ADESA, para o período
2010-2013.

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. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no art.
25, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no art. 2º da
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 4º, incisos XIV e
XVI, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, nos
arts. 1º, 2º, 8º e 17, da Resolução nº 24, de 27 de janeiro de 2000, e
o que consta do Processo nº 48500.000410/2009-92, resolve:

Art. 1º Aprovar a revisão da configuração dos conjuntos de
unidades consumidoras e estabelecer, na forma do Anexo desta Re-
solução, os limites relativos à continuidade dos serviços de distri-
buição de energia elétrica, nos seus aspectos de Duração Equivalente
de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC e Freqüência Equi-
valente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC, da Ama-
zonas Distribuidora de Energia S/A - ADESA.

Parágrafo único. Os limites estabelecidos entrarão em vigor a
partir de 1º de janeiro de 2010 e serão reavaliados a cada ciclo de
revisão periódica das tarifas.

Art. 2º Os limites mensais e trimestrais dos indicadores de
continuidade DEC e FEC, para cada conjunto de unidades consu-
midoras, são os seguintes:

I - limites mensais: 30% (trinta por cento) dos valores dos
limites anuais estabelecidos; e

II - limites trimestrais: 60% (sessenta por cento) dos valores
dos limites anuais estabelecidos.

§ 1º Quando os limites anuais de DEC forem iguais ou
inferiores a 8 (oito) horas, fica assegurado o limite de 2,5 (duas e
meia) horas para os correspondentes limites mensais.

§ 2º Quando os limites anuais de FEC forem iguais ou
inferiores a 6 (seis) interrupções, fica assegurado o limite de 2 (duas)
interrupções para os correspondentes limites mensais.

Art. 3º O Anexo desta Resolução encontra-se disponível no
endereço SGAN - Quadra 603 - Módulo I - Brasília - DF, bem como
no endereço eletrônico www.aneel.gov.br.

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

NELSON JOSÉ HÜBNER MOREIRA

s disposições sobre a revisão tarifária periódica constam da
Sétima e Oitava Subcláusula da Cláusula Sétima do Contrato de
Concessão de Distribuição nº 021/2001, celebrado entre a BOA VIS-
TA e a União, por intermédio da ANEEL, em de 21 de março de
2001, que compreende o reposicionamento das tarifas de forneci-
mento de energia elétrica em nível compatível com a preservação do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o estabelecimento do
"Fator X";

as metodologias utilizadas e os resultados obtidos na revisão
tarifária periódica da BOA VISTA estão detalhados na Resolução
Normativa nº 234, de 31 de outubro de 2006, com redação alterada
pela Resolução Normativa no 338, de 25 de novembro de 2008, nas
Notas Técnicas nº 251/2009-SRE/ANEEL, de 28 de julho de 2009, e
nº 354/2009-SRE/ANEEL, de 22 de outubro de 2009;

as contribuições recebidas na Audiência Pública - AP nº
027/2009, no período de 6 de agosto a 24 de setembro de 2009, e na
sessão ao vivo - presencial realizada em Boa Vista - RR, no dia 24 de
setembro de 2009, permitiram o aperfeiçoamento deste ato; e

o disposto no Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de
Distribuição de Energia Elétrica, aprovado na 9ª Reunião Pública
Ordinária da Diretoria da ANEEL em 14 de março de 2005, firmado
com a BOA VISTA em 14 de outubro de 2005, que estabeleceu a
exclusão das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS da base tarifária
econômica da concessionária, resolve:

Art. 1º Homologar o resultado final da segunda revisão ta-
rifária periódica da Boa Vista Energia S. A. - BOA VISTA, a ser
aplicado de acordo com as condições estabelecidas nesta Resolução.

Art. 2º Fixar o reposicionamento tarifário médio da BOA
VISTA em -20,05% (vinte vírgula zero cinco por cento negativos),
em relação às tarifas de energia elétrica homologadas pela Resolução
Homologatória nº 727, de 28 de outubro de 2008.

Art. 3º Estabelecer o valor do componente Xe em 0,40%(zero
vírgula quarenta por cento), a ser aplicado no cômputo da atualização
da "Parcela B", nos reajustes tarifários subseqüentes de 2010, 2011 e
2012.

Parágrafo único. Para efeito de cálculo do componente Xe,
foi considerado o montante de R$ 46.274.000(quarenta e seis mi-
lhões, duzentos e setenta e quatro mil reais) como investimentos
globais previstos para o próximo ciclo tarifário, sendo que o com-
ponente Xe deverá ser recalculado na próxima revisão tarifária em
função dos investimentos efetivamente realizados, conforme disposto
no Anexo VI da Resolução Normativa nº 234, de 2006.

Art. 4º O valor do componente Xa será calculado nos rea-
justes tarifários anuais de 2010, 2011 e 2012 de acordo com o dis-
posto no Anexo VI da Resolução Normativa nº 234, de 2006.

Art. 5º As perdas de energia elétrica para o ano-teste ficam
estabelecidas em 6,62% (seis vírgula sessenta e dois por cento) para
as perdas técnicas sobre a energia injetada e 15,26% (quinze vírgula
vinte e seis por cento) para as perdas não técnicas sobre o mercado
faturado de baixa tensão.

§ 1º Nos reajustes tarifários anuais de 2010 a 2012 as perdas
técnicas serão mantidas constantes e iguais ao valor definitivo do ano
teste, de acordo com o disposto no Anexo VII da Resolução Nor-
mativa nº 234, de 2006.

§ 2º Para as perdas não técnicas, serão adotados nos reajustes
tarifários anuais de 2010, 2011 e 2012 os seguintes valores, res-
pectivamente: 13,56% (treze vírgula cinqüenta e seis por cento),
11,87% (onze vírgula oitenta e sete por cento) e 10,17%( dez vírgula
dezessete por cento), considerando o referencial sobre o mercado
faturado de baixa tensão.

Art. 6º O reajuste das tarifas de energia elétrica da BOA
VISTA representa um efeito médio a ser percebido pelos consu-
midores cativos de -19,80% (dezenove vírgula oitenta por cento ne-
gativos), considerando o reposicionamento tarifário de que trata o art.
2º desta resolução e o percentual relativo aos componentes finan-
ceiros externos à revisão, de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por
cento), a ser aplicado sobre as tarifas reposicionadas.

Art. 7º As tarifas constantes dos Anexos I, que contemplam
o reposicionamento tarifário e os componentes financeiros devidos,
estarão em vigor no período de 1º de novembro de 2009 a 31 de
outubro de 2010.

Art. 8º As tarifas constantes do Anexo II contemplam so-
mente o reposicionamento tarifário, estarão em vigor a partir de 1º de
novembro de 2010 e deverão constituir a base de cálculos tarifários
subseqüentes.

Art. 9º Fixar as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição
- TUSD da BOA VISTA, constantes dos Anexos II-A e II-B, con-
forme as especificações a seguir:

I - as tarifas constantes do Anexo II-A, que contemplam o
respectivo reposicionamento tarifário e os componentes financeiros
externos ao reposicionamento, estarão em vigor no período de 1º de
novembro de 2009 a 31 de outubro de 2010; e

II - as tarifas constantes do Anexo II-B, que contemplam
somente o respectivo reposicionamento tarifário, estarão em vigor a
partir de 1º de novembro de 2010, devendo constituir a base de
cálculos tarifários subseqüentes.

Art. 11. Fixar o valor anual da Taxa de Fiscalização de
Serviços de Energia Elétrica - TFSEE da BOA VISTA, referente ao
período de novembro de 2009 a outubro de 2010, conforme o Anexo
III desta Resolução.

Art. 12. Homologar as tarifas de suprimento vinculadas aos
montantes de energia e demanda de potência entre a Boa Vista Ener-
gia S.A. e a Companhia Energética de Roraima - CERR, com vi-
gência de acordo com as especificações a seguir:

I - as tarifas constantes do Anexo IV-A, que contemplam o
reajuste tarifário anual econômico da TE e da TUSD e os com-
ponentes financeiros pertinentes, estarão em vigor no período de 1º de
novembro de 2009 a 31 de outubro de 2010; e

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 2.142,
DE 27 DE OUTUBRO DE 2009

Declara de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, em
favor da Elektro Eletricidade e Serviços
S.A., as áreas de terra necessárias à pas-
sagem da linha de transmissão Lt. Ramal
Iguape, na tensão nominal de 138 kV, lo-
calizada no Estado de São Paulo.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições re-
gimentais, de acordo com deliberação da Diretoria e tendo em vista o
disposto no art. 29, inciso IX, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, no art. 10 da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995, com a
redação dada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no art. 151,
alínea "c", do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de
Águas), regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de
1954, no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, com base no art. 3º-A da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 1º do Decreto nº 4.932, de
23 de dezembro de 2003, com redação dada pelo Decreto nº 4.970, de
30 de janeiro de 2004, na Resolução Normativa nº 279, de 11 de
setembro de 2007, e o que consta do Processo nº 48500.005138/2009-
37, resolve:

Art. 1º Declarar de utilidade pública, para fins de instituição
de servidão administrativa em favor da Elektro Eletricidade e Ser-
viços S.A., as áreas de terra situadas numa faixa que varia entre vinte
e trinta metros de largura, necessárias à implantação da Linha de
Transmissão Lt. Ramal Iguape, em circuito duplo, na tensão nominal
de 138 kV, com 41,8 quilômetros de extensão, que interligará a
subestação Iguape, de propriedade da requerente, à Linha de trans-
missão Registro - Cajati, de propriedade da CTEEP, localizada nos
Municípios de Pariquera-Açu e Iguape, no Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A planta de caminhamento da linha de
transmissão, bem como as coordenadas UTM dos vértices, constam
no desenho de referência "PT-001", folhas de 1 a 12, inserido no
Anexo 2 do supracitado processo.

Art. 2º Em decorrência da presente declaração de utilidade
pública, poderá a Elektro Eletricidade e Serviços S.A. praticar todos
os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha
de transmissão de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão constituída.

RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 897, DE 27 DE
OUTUBRO DE 2009

Homologa o resultado da segunda revisão
tarifária periódica e fixa as Tarifas de Uso
dos Sistemas de Distribuição - TUSD e o
valor da Taxa de Fiscalização de Serviços
de Energia Elétrica - TFSEE, e as tarifas de
suprimento de energia elétrica à Compa-
nhia Energética de Roraima - CERR, re-
ferentes à Boa Vista Energia S. A. - BOA
V I S TA .

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. 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,
na Cláusula Sétima do Contrato de Concessão de Distribuição n°
021/2001, de 21 de março de 2001, o que consta do Processo nº
48500.004345/2006-14, e considerando que:
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